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Työ- ja elinkeinoministeriölle

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 2 päivänä lokakuuta 2007 työryhmän selvittä-
mään yleisen tuoteturvallisuuslainsäädännön kehittämistarpeita.
Erityisesti työryhmän tuli selvittää,

onko lain soveltamisala nykyisin tarkoituksenmukainen?
tulisiko tuotteiden jäljitettävyyttä koskevaa sääntelyä laissa kulutustavaroi-
den ja kuluttajapalvelusten turvallisuudessa täsmentää? Tältä osin työryh-
män tuli arvioida myös valtioneuvoston asetuksen kulutustavaroista ja kulut-
tajapalveluksista annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 
uudistamistarpeita;
tulisiko toiminnanharjoittamisen ilmoitusvelvollisuuden tehostamiseksi aset-
taa laissa seuraamuksia sen varalta, että tätä velvollisuutta ei noudateta?
tulisiko lakiin lisätä säännöksiä, joiden nojalla toiminnanharjoittajan olisi 
ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan aloittamisesta sekä laadittava 
turvallisuussuunnitelmia?
tulisiko laissa olevia valvontakeinoja selkeyttää erityisesti väliaikaista kiel-
toa, korjaus-, huolto- ja oikaisuvaatimusta sekä toiminnan keskeyttämistä 
koskevien säännösten sekä maastavientikieltoa koskevan säännöksen 
osalta?
tulisiko kunnan valvontaviranomaisia koskevissa säännöksissä täsmentää 
säännöksiä toimivallan delegoinnista?
tulisiko täsmentää niitä lain säännöksiä, jotka koskevat tuoteturvallisuus-
sääntelyä osana ympäristöterveydenhuoltoa?

Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin neuvotteleva virkamies Anne Haikonen 
kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja jäseniksi kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 
kauppa- ja teollisuusministeriöstä, ylitarkastaja Kalevi Vaittinen kauppa- ja teolli-
suusministeriöstä, johtaja Tomi Lounema Kuluttajavirastosta, johtaja Heikki Pyysalo 
Tullilaitoksesta, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen Oulun lääninhallituk-
sesta, terveystarkastaja Tarja Piirainen Espoon kaupungista, johtava lakimies Tuula 
Sario Suomen Kuluttajaliitto ry:stä, lakimies Paula Paloranta Keskuskauppakama-
rista ja asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Elinkeinoelämän keskusliitosta. Työryh-
män sihteereiksi nimettiin ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen kauppa- ja teol-
lisuusministeriöstä ja lakimies Laura Holkko Kuluttajavirastosta.

Neuvotteleva virkamies Anne Haikonen pyysi eroa työryhmän puheenjohtajana 
tehtävästä siirryttyään vuoden 2008 alusta maa- ja metsätalousministeriöön. Työ- 
ja elinkeinoministeriö määräsi 18.päivänä tammikuuta 2008 hänen tilalleen työryh-
män puheenjohtajaksi kaupallinen neuvos Ilkka Cantellin. Elinkeinoelämän keskus-
liiton pyynnöstä työ- ja elinkeinoministeriö myönsi asiantuntija Anna-Kaisa Auviselle 
19 päivänä helmikuuta 2008 eron työryhmän jäsenyydestä ja nimitti hänen tilalleen 



työryhmän jäseneksi asiantuntija Niina Harjunheimon Elinkeinoelämän keskuslii-
tosta. Johtaja Heikki Pyysalo pyydettyä eroa työryhmän jäsenyydestä työ- ja elinkei-
noministeriö nimitti 19 päivänä elokuuta 2008 hänen tilalleen jaostopäällikkö Leena 
Partasen Tullilaitoksesta.

Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Ehdotus tuli 
luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle 30 päivään kesäkuuta 2008 mennessä. Työ- 
ja elinkeinoministeriö pidensi 19 päivänä elokuuta 2008 työryhmän määräaikaa vuo-
den 2008 loppuun.

Työryhmä on työnsä aikana kuullut seuraavia asiantuntijoita:
Ylitarkastaja Mikko Holm, työ- ja elinkeinoministeriö
Vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, työ- ja elinkeinoministeriö
Puheenjohtaja Leena Panula, Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry. 

Työryhmä on työnsä aikana päätynyt siihen, että vaikka tuotteiden jäljitettävyyttä 
koskevaa nykyistä sääntelyä voidaan valvontaviranomaisten näkökulmasta pitää 
puutteellisena ja sen vuoksi kuluttajien turvallisuuden kannalta osin ongelmalli-
sena, asiaa koskevien perusperiaatteiden tulisi käydä selvästi ilmi Euroopan yhtei-
sön yleistä tuoteturvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä ennen kuin niistä sää-
detään jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä. Komissio on julkaissut kerto-
muksen yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin täytäntöönpanosta. Siinä 
käsitellään seikkaperäisesti tuotteiden jäljitettävyyteen liittyviä kysymyksiä. Niitä 
ei sisälly työryhmän ehdotukseen. Jäljitettävyyden kehittämisestä voidaan arvioida 
olevan kuluttajien hyötyä turvallisuudelle, ja tuotteiden jäljitettävyyttä on nykyisellä 
tekniikalla mahdollista parantaa.

Työryhmä käsitteli tehtävänannon mukaisesti myös mahdollista seuraamusta vaa-
rallisesta kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ilmoittamista koskevan velvol-
lisuuden laiminlyömisestä. Asiaa arvioituaan työryhmä päätyi kuitenkin siihen, ettei 
ainakaan tällä erää ole tarkoituksenmukaista ehdottaa säädettävän erityisistä seu-
raamuksista vaarallisia kulutustavaroita ja kuluttajapalveluja koskevan ilmoitusvel-
vollisuuden laiminlyönnin johdosta.

Työryhmä on työnsä aikana pitänyt 21 kokousta.



Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä jättää kunnioittavasti yksimielisen mietintönsä 
työ- ja elinkeinoministeriölle

Helsingissä, 3 päivänä helmikuuta 2009



Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kulut-
tajaturvallisuuslaki, joka korvaisi voimassa 
olevan lain kulutustavaroiden ja kuluttajapal-
velusten turvallisuudesta. Tavoitteena on ke-
hittää yleistä tuoteturvallisuuslainsäädäntöä 
niin, että sen säännökset ovat selkeitä niin 
toiminnanharjoittajien kuin viranomaistenkin 
kannalta.

Uudessa laissa ehdotetaan yksinkertaistet-
tavaksi ja selkeytettäväksi laissa käytettäviä 
käsitteitä. Samoin selkeytettäisiin ja jossain 
määrin muutettaisiin lain hallinnollisia pak-
kokeinoja sekä valvontaviranomaisten toimi-
valtuuksia koskevia säännöksiä. Myös muun 
muassa valvontaviranomaisten tietojensaan-
tioikeutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan tar-

kistettavaksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan sisäl-
lytettäväksi säännöksiä kuluttajapalveluja 
tarjoavan tahon velvollisuudesta tehdä toi-
minnastaan ilmoitus valvontaviranomaiselle 
ja laatia toimintaansa koskeva turvallisuus-
asiakirja silloin, kun on kysymys palvelusta, 
johon liittyy merkittäviä riskejä. 

Uusi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
noin kuuden kuukauden kuluttua siitä kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. Eräiden kulutta-
japalveluiden tarjoamista koskevaa ilmoitus-
ta ja palvelun tarjoajan turvallisuusasiakirjan 
laatimista koskevien toiminnanharjoittajien 
velvollisuuksien on kuitenkin tarkoitettu tu-
levan voimaan vasta yhden vuoden kuluttua 
siitä, kun laki on hyväksytty ja vahvistettu. 

—————



2

SISÄLLYS

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.............................................................................1
SISÄLLYS..................................................................................................................................2
YLEISPERUSTELUT................................................................................................................5
1 JOHDANTO .....................................................................................................................5
2 NYKYTILA......................................................................................................................5
2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö...................................................................................................5

2.1.1. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta.....................5
Soveltamisala ............................................................................................................5
Vaarallisen ja turvallisen kulutustavaran ja kuluttajapalveluksen määritelmät.........7
Huolellisuusvelvollisuus ...........................................................................................7
Vaatimuksenmukaisuuden arviointi ..........................................................................7
Valvontaviranomaiset................................................................................................8
Valvontaviranomaisten velvollisuudet ja valvonnan suunnittelu..............................8
Valvontaviranomaisen oikeus saada tietoja ja tehdä tarkastuksia .............................9
Valvonnasta perittävät maksut ..................................................................................9
Valvontakeinot eli hallinnolliset pakkokeinot...........................................................9
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen .............................................................11
Rangaistussäännökset..............................................................................................11
Valtuutus alemmanasteisten säädösten antamiseen.................................................11
Lain noudattamisen valvonta...................................................................................11
2.1.2. Laki eräiden vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden markkinoille 
saattamista, kaupan pitämistä ja käyttöä rajoittavien toimenpiteiden 
ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle ...................................................13

2.2 Tuoteturvallisuuslainsäädäntö muissa pohjoismaissa sekä EU:ssa.................................14
2.2.1. Ruotsi ............................................................................................................14
Soveltamisala ..........................................................................................................14
Elinkeinonharjoittajan velvollisuudet......................................................................14
Tuoteturvallisuuslain valvontaviranomaiset............................................................15
Määräykset, kiellot ja muut hallinnolliset pakkokeinot ..........................................15
Seuraamusmaksu.....................................................................................................15
2.2.2. Norja..............................................................................................................16
Soveltamisala ..........................................................................................................16
Velvollisuus säilyttää kuluttajatuotteita koskevia asiakirjoja 
jäljitettävyyttä varten...............................................................................................16
Valvontaviranomainen ............................................................................................16
Oikeus saada tietoja tuotteista viranomaisilta .........................................................16
2.2.3. Tanska ...........................................................................................................16
Soveltamisala ..........................................................................................................16
Markkinavalvonta....................................................................................................17
Valvontaviranomaiset..............................................................................................18
2.2.4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yleisestä 
tuoteturvallisuudesta................................................................................................18
Tavoitteet.................................................................................................................18
Soveltamisala ja siihen liittyvät määritelmät...........................................................18
Turvallisen tuotteen, vaarallisen tuotteen ja vakavan vaaran määritelmät ..............19



3

Tuottaja ja jakelija ...................................................................................................19
Palautusmenettely ja markkinoilta poistaminen......................................................19
Yleinen turvallisuusvaatimus, vaatimuksenmukaisuuden arviointiperusteet ja 
eurooppalaiset standardit.........................................................................................19
Tuottajien ja jakelijoiden velvollisuudet .................................................................21
Jäsenvaltioiden erityiset velvollisuudet ja toimivaltuudet.......................................22
Valvonnan suunnittelu.............................................................................................23
Hallinnollinen yhteistyö ..........................................................................................23
Tietojenvaihto..........................................................................................................24
Yhteisön toimenpiteet vakavan vaaran aiheuttamien tuotteiden luomissa 
tilanteissa.................................................................................................................25
Komiteamenettelyt ..................................................................................................25
Tietojen saatavuus ja salassapito.............................................................................25
2.2.5. Euroopan yhteisön tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskeva uusi sääntely..26

2.3 Nykytilan arviointi ..........................................................................................................27
3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET ..................................28
3.1 Esityksen tavoitteet .........................................................................................................28
3.2 Keskeiset ehdotukset.......................................................................................................28

Lain nimi .................................................................................................................28
Lain tarkoitus...........................................................................................................28
Lain soveltamisala...................................................................................................29
Määritelmät .............................................................................................................29
Velvollisuus ilmoittaa kunnan valvontaviranomaiselle kuluttajapalvelusten 
tarjoamisen aloittamisesta silloin, kun palveluun voi liittyä merkittäviä riskejä.....29
Turvallisuusasiakirja ...............................................................................................31
Tullilaitoksen valvontatehtävien kehittäminen........................................................33
Hallinnollisten pakkokeinojen selkeyttäminen ja kehittäminen..............................34
Valvontaviranomaisten oikeus saada tietoja ...........................................................36
Kunnan tehtävät tuoteturvallisuusvalvonnassa, toimivallan delegointi ja 
kiireelliset tilanteet ..................................................................................................36
Erityistilanteet .........................................................................................................37

4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET......................................................................................37
4.1 Taloudelliset vaikutukset ................................................................................................37
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan............................................................................38
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset sekä vaikutukset toiminnanharjoittajien kannalta...........39
5 ASIAN VALMISTELU..................................................................................................40
5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto.........................................................................................40
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen.......................................................................40
6 RIIPPUVUUS MUISTA ESITYKSISTÄ.......................................................................40
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT................................................................................41
1 LAKIEHDOTUKSEN PERUSTELUT ..........................................................................41

1. luku Yleiset säännökset ................................................................................41
2. luku Toiminnanharjoittajan velvollisuudet................................................43
3. luku Vaatimustenmukaisuus .......................................................................48
4. luku Valvontaviranomaiset ..........................................................................48
5. luku Tuoteturvallisuusvalvonta...................................................................51
6. luku Hallinnolliset pakkokeinot ..................................................................56



4

7. luku Erinäiset säännökset ............................................................................63
2 TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET .................................................65
3 VOIMAANTULO...........................................................................................................65
4 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS.........................................65
4.1 Elinkeinovapaus ja omaisuudensuoja .............................................................................65
4.2 Asetuksenantovaltuudet ja lainsäädäntövallan siirtäminen.............................................66
4.3 Lakiehdotuksen säätämisjärjestys ...................................................................................66
LAKIEHDOTUS ......................................................................................................................68

Kuluttajaturvallisuuslaki .........................................................................................68
LIITE 1 KAAVIO.....................................................................................................................80
LIITE 2 .....................................................................................................................................81
RINNAKKAISTEKSTI............................................................................................................81

Kuluttajaturvallisuuslaki .........................................................................................81
LIITE 3 ...................................................................................................................................107

Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluksia koskevasta 
ilmoitusvelvollisuudesta ja turvallisuusasiakirjasta ..............................................107

BILAGA 4 ..............................................................................................................................109
Lag om konsumentsäkerhet...................................................................................109



5

YLEISPERUSTELUT

1 Johdanto

Kansainvälisesti tuoteturvallisuuslainsää-
dännöllä tarkoitetaan sääntelyä, jonka avulla 
pyritään varmistamaan, että markkinoilla on 
vain turvallisia kulutustavaroita sekä estä-
mään ennakolta vaarallisista kulutustavarois-
ta aiheutuvia terveysvaaroja. Joissakin mais-
sa, kuten Suomessa, sääntely koskee myös 
kuluttajapalveluksia ja ulottuu terveysvaaro-
jen ohella myös muulle omaisuudelle aiheu-
tuviin vaaroihin. 

Tuoteturvallisuuslainsäädännössä ei sään-
nellä korvausvastuuta koskevia kysymyksiä. 
Tuoteturvallisuuslainsäädännössä ei myös-
kään lähtökohtaisesti säännellä kuluttajan-
suojaa koskevista asioista eikä rikosoikeudel-
lisista kysymyksistä lukuun ottamatta sään-
nöstä tuoteturvallisuusrikkomuksesta. Tuote-
turvallisuussääntelyn ulkopuolelle jäävät 
myös muun muassa ympäristöhaitat, asiak-
kaan mahdollinen tyytymättömyys tavaraan 
tai palveluun sekä laatukysymykset siltä osin 
kuin kyse ei samalla ole tuoteturvallisuuteen 
liittyvistä asioista. 

2 Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapal-
velusten turvallisuudesta 

Suomessa on voimassa laki kulutustavaroi-
den ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 
(75/2004), joka tuli voimaan 16. päivänä 
helmikuuta 2004. Tämä laki korvasi vuonna 
1986 annetun tuoteturvallisuuslain 
(914/1986) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Kansanterveyslain (66/1972) 1 §:n 
(928/2005) mukaan laki kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalvelusten turvallisuudesta on osa 
ympäristöterveydenhuoltoa, jolla tarkoitetaan 
yksilön ja hänen ympäristönsä terveydensuo-
jelua. Näiden kahden lain lisäksi ympäristö-
terveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuoje-

lulaki (763/1994), elintarvikelaki (23/2006), 
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 
annettu laki (693/1976), kemikaalilaki 
(744/1989) ja eläinlääkintähuoltolaki 
(685/1990).

Soveltamisala 

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta on tuoteturvallisuuden 
yleislaki. Sitä ei pääsäännön mukaan sovelle-
ta silloin, kun muualla lainsäädännössä on 
tiettyjen kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuutta koskevaa sääntelyä. Jos 
tämä turvallisuutta koskeva sääntely erityis-
lainsäädännössä ei kuitenkaan kata kaikkia 
turvallisuuskysymyksiä tai jos tässä erityis-
lainsäädännössä ei edellytetä vähintään sa-
maa turvallisuustasoa kuin yleislaissa kulu-
tustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvalli-
suudesta, yleislakia voidaan soveltaa sellai-
siin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuutta koskeviin seikkoihin, joihin 
erityislainsäädäntö ei tuo riittävää turvalli-
suustasoa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivissä 2001/95/EY yleisestä tuoteturvalli-
suudesta on vastaavan tyyppisesti säädetty 
direktiivin soveltumisesta kulutustavaroihin 
silloin, kun yhteisön lainsäädännössä ei ole 
kyseisten tavaroiden yleistä turvallisuutta 
koskevia erityissäännöksiä, joilla pyritään 
samaan tavoitteeseen. Direktiivin 1 artiklan 2 
kohdan mukaan silloin, kun kyseessä ovat 
tavarat, joihin sovelletaan yhteisön lainsää-
dännössä asetettuja erityisiä turvallisuusvaa-
timuksia, tuoteturvallisuusdirektiiviä sovelle-
taan ainoastaan niihin seikkoihin ja vaaroihin 
tai vaaraluokkiin, joita kyseiset vaatimukset 
eivät koske. Direktiivin sisältöä selvitetään 
tarkemmin jäljempänä. 

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta eroaa yleisestä tuote-
turvallisuusdirektiivistä siten, että direktiivin 
soveltuessa ainoastaan kulutustavaroihin se-
kä kuluttajapalveluiden yhteydessä kuluttaji-
en käytettäväksi annettaviin tavaroihin laki 
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kattaa nimensä mukaisesti myös kuluttaja-
palvelusten turvallisuuden. Tästä erosta huo-
limatta perusasetelma tuoteturvallisuutta 
koskevan yleislain sekä erityislakien välises-
tä suhteesta on sama kuin yleisessä tuotetur-
vallisuusdirektiivissä tarkoitettu. 

Mikäli siis joidenkin kulutustavaroiden tai 
kuluttajapalveluiden turvallisuudesta yleisesti 
on säädetty erikseen jossain muussa lainsää-
dännössä, niihin sovelletaan tuota erityis-
sääntelyä, ja tällöin muun muassa tuon sään-
telyn noudattamisen valvonta määräytyy tuon 
lainsäädännön mukaisesti. Jos kuitenkin joi-
takin kulutustavaroita tai kuluttajapalveluksia 
koskeva erityissääntely on rajattu koskemaan 
esimerkiksi vain tiettyä osaa tavaroista tai 
palveluista tai vain niiden tiettyjä ominai-
suuksia, laki kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta soveltuu siihen 
alueeseen, joka muuten jäisi sääntelemättä. 
Tätä lain ominaisuutta voi kuvata termillä 
”turvaverkko”, mikä tarkoittaa, että tämä laki 
paikkaa tarvittaessa muussa lainsäädännössä 
olevia aukkoja. 

Käytännössä laki kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuudesta sekä sen 
nojalla annettu alemmanasteinen lainsäädän-
tö sisältävät varsin yleisellä tasolla olevia 
vaatimuksia, joten lain soveltuminen edellä 
kuvatulla tavalla johonkin kulutustavara- tai 
kuluttajapalvelusryhmään, josta on erityis-
sääntelyä, tullee kyseeseen lähinnä tilantees-
sa, jossa erityissääntely on rajattu koskemaan 
esimerkiksi vain tiettyä osaa kyseessä olevis-
ta kulutustavaroista tai kuluttajapalveluista. 
Sen sijaan erityislainsäädännössä asetettu, 
kaikkia kulutustavaroita tai kuluttajapalvelui-
ta koskeva yleinen vaatimus turvallisuudesta 
merkitsee lähtökohtaisesti, että erityissäänte-
ly itsessään on tältä osin riittävän kattavaa. 

Lain soveltamisalaan ja soveltamiseen liit-
tyy myös lain säännös siitä, että muun lain-
säädännön noudattamista valvovan viran-
omaisen tulee valvonnassaan soveltaa niitä 
kyseessä olevan lain säännöksiä, jotka kos-
kevat elinkeinonharjoittajien velvollisuuksia 
sekä valvontaviranomaisten toimivaltuuksia 
ja oikeuksia, jollei kulloinkin kyseessä ole-
vassa muussa lainsäädännössä ole säännök-
siä, joita noudattamalla päästään vähintään 
samaan turvallisuustasoon. Kun joidenkin 
kulutustavaroiden tai kuluttajapalvelujen tur-

vallisuudesta ja sen valvonnasta on säädetty 
erityislainsäädännössä, tuon lainsäädännön 
noudattamista valvovien niin kutsuttujen sek-
toriviranomaisten saattaa olla tarpeen val-
vonnassaan soveltaa mainittuja yleislain 
säännöksiä. Tapauskohtaisesti on kuitenkin 
arvioitava, onko tämä tarpeen, vai päästään-
kö erityissääntelyyn sisältyvillä säännöksillä 
jo riittävään turvallisuustasoon. 

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetun lain markkinaval-
vontaa ja hallinnollisia pakkokeinoja koske-
via säännöksiä voidaan siten tietyin edelly-
tyksin soveltaa myös silloin, kun on olemas-
sa tuotekohtaista erityislainsäädäntöä. Kaikki 
jotakin tuoteryhmää koskeva erityislainsää-
däntö ei välttämättä sisällä säännöksiä, joiden 
perusteella tämän erityislainsäädännön val-
vontaviranomainen voi esimerkiksi määrätä, 
että tuote on hävitettävä tai että elinkeinon-
harjoittajan on järjestettävä palautusmenette-
ly.

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta koskee sekä sellaisia 
kulutustavaroita ja kuluttajapalveluksia, joita 
luovutetaan kuluttajille elinkeinotoiminnassa 
että kulutustavaroita ja kuluttajapalveluksia, 
joita muu palvelun tarjoaja luovuttaa muussa 
kuin elinkeinotoiminnassa kuluttajaan rinnas-
tettavien henkilöiden käytettäväksi. Muu 
palvelun tarjoaja tarkoittaa tässä julkista tai 
yksityistä oikeushenkilöä. Tältä osin sovel-
tamisalaa on kuitenkin rajattu niin, että muul-
la palvelun tarjoajalla ei laissa tarkoiteta 
yleishyödyllistä yhdistystä siltä osin kuin se 
tarjoaa palveluksia jäsenilleen muussa kuin 
elinkeinotoiminnassa. Perusteena tälle raja-
ukselle on, että erityisesti sellaisille liikun-
nan, urheilun ja muun harrastustoiminnan 
piirissä toimiville yhdistyksille, joiden toi-
minta perustuu pääasiassa vapaaehtoistyö-
hön, muodostuisivat lain soveltamisalaan 
kuuluvien palvelusten edellyttämät riskin ar-
viointia koskevat velvoitteet käytännössä 
raskaiksi. Kyseisen tyyppiset tahot ovat kui-
tenkin usein tehneet toimintaa koskevaa tur-
vallisuussuunnittelua ja lajiliitot, -järjestöt tai 
vastaavat ovat laatineet ohjeistusta tätä var-
ten.
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Vaarallisen ja turvallisen kulutustavaran ja 
kuluttajapalveluksen määritelmät 

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetun lain mukaan tervey-
delle vaarallisena pidetään kulutustavaraa, 
joka rakenteessaan tai koostumuksessaan 
olevan vian tai puutteellisuuden taikka tava-
rasta annettujen totuudenvastaisten, harhaan-
johtavien tai puutteellisten tietojen vuoksi 
voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sairau-
den tai muun vaaran terveydelle. Terveydelle 
vaarallisena pidetään lain mukaan kuluttaja-
palvelusta, joka suorittamistapaansa liittyvän 
vian tai puutteellisuuden tai palveluksessa 
käytettävän tavaran rakenteessa tai koostu-
muksessa olevan vian tai puutteellisuuden 
taikka palveluksesta annettujen totuudenvas-
taisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten 
tietojen vuoksi voi aiheuttaa vamman, myr-
kytyksen, sairauden tai muun vaaran tervey-
delle.

Omaisuudelle vaarallisena pidetään lain 
mukaan kulutustavaraa, joka terveysvaaran 
osalta mainittujen seikkojen vuoksi voi va-
hingoittaa toista esinettä tai omaisuutta. 
Omaisuudelle vaarallinen on lain mukaan ku-
luttajapalvelus, joka voi terveysvaaran osalta 
mainittujen seikkojen vuoksi vahingoittaa 
omaisuutta.

Turvallisena pidetään lain mukaan lähtö-
kohtaisesti kaikkia sellaisia kulutustavaroita 
tai kuluttajapalveluksia, jotka eivät ole laissa 
määritellyllä tavalla vaarallisia. 

Huolellisuusvelvollisuus

Laissa kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta kuten tuoteturvalli-
suuslainsäädännössä yleensäkin on lähtökoh-
tana, että toiminnanharjoittajien, elinkeinon-
harjoittajien ja muiden palveluntarjoajien on 
ensi sijassa huolehdittava siitä, että heidän 
valmistamansa, maahantuomansa, kaupan pi-
tämänsä, luovuttamansa kulutustavarat tai 
suorittamansa tai käytettäväksi saattamansa 
kuluttajapalvelut ovat turvallisia. Laissa on 
toiminnanharjoittajille asetettu huolellisuus-
velvollisuus, jonka mukaan heidän on olo-
suhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammat-
titaidon edellyttämällä tavalla varmistaudut-
tava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttaja-

palveluksesta ei aiheudu vaaraa kuluttajan tai 
kuluttajaan rinnastettavan henkilön taikka 
palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan henki-
lön terveydelle tai omaisuudelle. 

Toiminnanharjoittajille on myös asetettu 
velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaisel-
le, jos he ovat saaneet tietoonsa, että lain so-
veltamisalaan kuuluvasta tavarasta tai palve-
luksesta aiheutuu vaaraa kuluttajan tervey-
delle ja omaisuudelle. Heidän on myös toi-
mittava yhteistyössä valvontaviranomaisen 
kanssa vaaran torjumiseksi tämän sitä pyytä-
essä.

Valvonnassa on havaittu, että voimassa 
olevan lain 4 §:n mukaista ilmoitusvelvolli-
suutta ei aina noudateta. Vuonna 2006 lain 
4 §:n mukaisia ilmoituksia tehtiin valvontavi-
ranomaisille eli Kuluttajavirastolle ja kuntien 
valvontaviranomaisille koko maassa yhteen-
sä noin sata kappaletta.

Huolellisuusvelvollisuuteen laajassa mie-
lessä kuuluu myös, että toiminnanharjoittajan 
on annettava markkinoinnissaan kuluttajille 
ja kuluttajiin rinnastettaville henkilöille tar-
vittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan 
kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluksiin
liittyvät vaarat. Valvontaviranomainen voi 
vaatia, että toiminnanharjoittajat antavat ku-
luttajille sopivalla tavalla tavaraan tai palve-
lukseen liittyvän vaaran torjumisen tai ehkäi-
semisen kannalta tarpeellisia käyttö- tai toi-
mintaohjeita, varoituksia tai muuta tietoa. 

Vaatimuksenmukaisuuden arviointi 

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetussa laissa on säännök-
siä vaatimuksenmukaisuuden arvioinnista. 
Laissa annetaan vahva olettama vaatimuk-
senmukaisuudesta niille kulutustavaroille ja 
kuluttajapalveluksille, jotka ovat sellaisten 
yhdenmukaistettujen standardien mukaisia, 
joita koskeva viittaus on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Kulutustavaran 
ja kuluttajapalveluksen vaarallisuutta arvioi-
taessa valvontaviranomaiset voivat lisäksi 
kiinnittää huomiota moniin muihin asiakir-
joihin ja aineistoihin, kuten muihin kansalli-
siin ja kansainvälisiin standardeihin kuin nii-
hin, joita koskeva viittaus on julkaistu Eu-
roopan unionin virallisessa lehdessä, Euroo-
pan yhteisön komission suosituksiin, valvon-
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taviranomaisten ohjeisiin ja suosituksiin, tuo-
teturvallisuuteen liittyviin käytännesääntöi-
hin sekä nykyiseen tietoon ja tekniikkaan, 
joissa tapahtuneet muutokset voidaan ottaa 
huomioon vaatimuksenmukaisuutta arvioita-
essa. Kaikissa tapauksissa valvontaviran-
omainen voi kuitenkin käyttää lain mukaisia 
valvontavaltuuksiaan, jos osoittautuu että ku-
lutustavara tai kuluttajapalvelus on terveydel-
le tai omaisuudelle vaarallinen, vaikka se oli-
sikin edellä mainittujen vaatimuksenmukai-
suuden arvioinnissa käytettävien perusteiden 
mukainen. 

Valvontaviranomaiset 

Kuluttajavirasto valvoo kulutustavaroiden 
ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta anne-
tun lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja päätösten noudattamista sekä suunnittelee, 
ohjaa ja kehittää valvontaa. 

Tullilaitos valvoo kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuudesta annetun 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
päätösten noudattamista kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalvelusten suorittamisen yhteydes-
sä käytettävien tavaroiden maahantuonnissa 
sekä viennissä ja kauttakuljetuksessa sekä 
suunnittelee ja ohjaa valvontaa tältä osin. 
Maahantuonnilla, maastaviennillä ja kautta-
kuljetuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
kuljettamista rajojen yli muutoin kuin EU:n 
ja Euroopan talousalueen sisällä. 

Läänissä kulutustavaroiden ja kuluttajapal-
velusten turvallisuudesta annetun lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja päätösten 
noudattamisen valvonta ja valvonnan ohjaus 
kuluu lääninhallitukselle. 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa ku-
lutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta annetun lain ja sen nojalla an-
nettujen säännösten ja päätösten noudatta-
mista. Kunnassa nämä tehtävät hoitaa kunnan 
määräämä lautakunta tai muu monijäseninen 
toimielin, jota kutsutaan laissa kunnan val-
vontaviranomaiseksi. Valtuusto voi antaa 
lautakunnalle tai toimielimelle oikeuden siir-
tää toimivaltaansa väliaikaisen kiellon ja tie-
tyiltä osin kiellon osalta edelleen alaiselleen 
viranhaltijalle tai jaostolle. Kunta voi sopia 
toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, että 
kunnalle tai sen viranomaiselle tässä laissa 

säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan 
siirtää viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla 
toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan 
hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi tehdä tällai-
sen sopimuksen toisen kuntayhtymän kanssa, 
jos siihen on kuntayhtymän jäsenkuntien 
suostumus. 

Viranomaisen, joka valvoo muun lainsää-
dännön nojalla sellaisten kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalvelusten turvallisuutta, joita laki 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten
turvallisuudesta ei koske, voi tarvittaessa, ku-
ten edellä on todettu, soveltaa kulutustava-
roiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudes-
ta annettua lakia. Erityislainsäädännön val-
vontaviranomaisen on valvonnassaan nouda-
tettava niitä kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta annetun lain 
säännöksiä, jotka koskevat elinkeinonharjoit-
tajan velvollisuuksia sekä valvontaviran-
omaisten toimivaltuuksia ja oikeuksia, jollei 
kysymyksessä olevassa muussa lainsäädän-
nössä ole säännöksiä, joita noudattamalla 
päästään vähintään samaan turvallisuus-
tasoon.

Valvontaviranomaisten velvollisuudet ja val-
vonnan suunnittelu 

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetun lain mukaan valvon-
taviranomaisten on hoidettava tehtävänsä te-
hokkaalla ja mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Olosuhteiden vaatiessa 
tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. 

Kuluttajaviraston on laadittava kulutusta-
varoiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuu-
desta annetun lain valvonnan toimeenpanon 
ohjaamiseksi ja yhteensovittamiseksi valta-
kunnallinen valvontaohjelma. Ohjelmassa 
määritellään tarkastukset, valvontakohde-
tyyppien tarkastustiheydet ja esitetään valta-
kunnallinen näytteenottosuunnitelma. Oh-
jelmassa esitetään myös valvontakohdetyyp-
pien riskinarvioinnin perusteet sekä mene-
telmät ohjelman toteutumisen arviointia var-
ten.

Tuoteturvallisuusvalvonnan valtakunnalli-
nen valvontaohjelma on osa ympäristöter-
veydenhuollon yhteistä valtakunnallista val-
vontaohjelmaa, johon kuuluvat myös ne val-
takunnalliset valvontaohjelmat, joista sääde-
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tään muissa edellä mainituissa ympäristöter-
veydenhuollon laeissa. 

Kunnan on kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta annetun lain 
mukaan laadittava kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten valvontaa varten valvonta-
suunnitelma siten, että valvonta on laadukas-
ta, säännöllistä ja ehkäisee kulutustavaroihin 
ja kuluttajapalveluksiin liittyviä vaaroja en-
nalta. Valvontasuunnitelmassa on ainakin 
määritettävä suoritettavat tarkastukset, val-
vontakohteiden tarkastustiheys. Siinä on 
myös oltava näytteenottosuunnitelma sekä 
arvioitava valvontasuunnitelman toteutumis-
ta.

Valvontaviranomaisen oikeus saada tietoja ja 
tehdä tarkastuksia 

Toiminnanharjoittajien on annettava val-
vontaviranomaiselle tämän määräämässä 
ajassa lain noudattamisen valvonnassa tar-
peelliset tiedot, erityisesti siltä osin kuin ne 
ovat tarpeen tavaroiden ja palvelusten yksi-
löimiseksi ja tarvittaessa niiden jäljittämisek-
si, sekä valvontatehtävän edellyttämässä laa-
juudessa vaadittaessa esitettävä viranomai-
selle tarkastusta varten kirjanpitonsa, kir-
jeenvaihtonsa ja varastonsa sekä annettava 
tehtävän suorittamisessa tarpeellinen apu. 

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä 
alueelle, huoneistoon ja muuhun sellaiseen ti-
laan, jonne pääsy on laissa tarkoitetun val-
vonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tarkas-
tuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttä-
miin toimenpiteisiin. Asumiseen tarkoitettui-
hin tiloihin valvontatoimenpiteet voidaan 
kuitenkin ulottaa vain, jos on syytä epäillä, 
että on tehty rikoslain (39/1889) 44 luvun 
1 §:ssä tarkoitettu terveysrikos. 

Valvontaviranomaisella on oikeus ottaa ku-
lutustavaroista tai kuluttajapalveluksista 
näytteitä, jos se on lain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten noudattamisen valvonnan 
kannalta tarpeellista. Valvontaviranomainen 
voi käyttää näytteiden ottamisessa ulkopuo-
lista asiantuntijaa. 

Valvonnasta perittävät maksut 

Kunta perii toiminnanharjoittajalta kunnan 
hyväksymän taksan mukaisen maksun edellä 

mainittuun kunnan valvontasuunnitelmaan 
kuuluvista tarkastuksista. Kunnan tulee mää-
ritellä suoritteistaan perimät maksut siten, et-
tä ne vastaavat enintään suoritteen tuottami-
sesta aiheutuvia kustannuksia. Kuluttajavi-
raston on mahdollista periä valvonnassaan 
näyte- ja testauskustannukset, jos tuote ei 
täytä sille asetettuja vaatimuksia. Näin ei kui-
tenkaan ole tähän mennessä toimittu. Tulli-
laitoksen valvonnastaan perimistä maksuista 
on säädetty valtiovarainministeriön asetuk-
sella tullilaitoksen suoritteiden maksullisuu-
desta (1427/2006). 

Valvontakeinot eli hallinnolliset pakkokeinot 

Jos kulutustavaraan tai kuluttajapalveluk-
seen liittyvä vaara terveydelle tai omaisuu-
delle voidaan tehokkaasti torjua tai ehkäistä 
taikka vaaran suuruutta olennaisesti vähentää 
korjaus-, oikaisu- tai tiedottamistoimenpitein, 
valvontaviranomainen voi määrätä, että elin-
keinoharjoittajan tai muun palvelun tarjoajan 
on toteutettava tällaiset toimenpiteet valvon-
taviranomaisen asettamassa määräajassa ja 
määräämällä tavalla. Valvontaviranomainen 
voi myös määrätä, että tekemättä jätetty toi-
menpide teetetään laiminlyöjän kustannuk-
sella taikka että toiminnanharjoittajan toimin-
ta keskeytetään tai kielletään. Jälkimmäinen 
virke liittyy tilanteisiin, joissa elinkeinonhar-
joittaja tai muu palvelun tarjoaja ei ryhdy 
määräajassa korjaus-, oikaisu- tai tiedotta-
mistoimenpiteisiin. 

Kuluttajavirasto tai muun lainsäädännön 
valvontaviranomainen voivat kieltää elinkei-
nonharjoittajaa valmistamasta tai suoritta-
masta kulutustavaraa tai kuluttajapalvelusta, 
pitämästä niitä kaupan, myymästä tai luovut-
tamasta muutoin elinkeinotoiminnan yhtey-
dessä, jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus 
on terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen 
tai kieltää muun palvelun tarjoajaa luovutta-
masta sitä kuluttajiin rinnastettavien henki-
löiden käytettäväksi. Samalla nämä viran-
omaiset voivat määrätä, että elinkeinonhar-
joittajan on tehokkaasti ja välittömästi pois-
tettava vaaralliset kulutustavarat markkinoil-
ta sekä määrätä palveluksen tarjoavan elin-
keinonharjoittajan tai muun palvelun tarjo-
ajan huolehtimaan siitä, että vaarallisia kulut-
tajapalveluksia ei enää tarjota. Tulliviran-
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omainen voi kieltää kulutustavaran tai kulut-
tajapalveluksen suorittamisen yhteydessä 
käytettävän tavaran maahantuonnin näillä 
samoilla perusteilla. 

Alue- ja paikallishallinnon valvontaviran-
omaisten toimivaltaa kiellon määräämisen on 
rajoitettu. Myös lääninhallitus ja kunnan val-
vontaviranomainen voi määrätä edellä tarkoi-
tetun kiellon ja määräyksen, jos kulutustava-
ra ja kuluttajapalvelus taikka niistä annetut 
tiedot eivät ole kulutustavaroiden ja kulutta-
japalvelusten turvallisuudesta annetun lain 
nojalla annettujen säännösten mukaisia. Tä-
mä tulee siis kysymykseen vain silloin, kun 
lain nojalla on annettu alemmanasteisia sää-
döksiä, kuten valtioneuvoston asetus tai on 
säädetty jotakin tuote- tai palvelusryhmää 
koskevista turvallisuusvaatimuksista. 

Lelujen turvallisuudesta annetussa laissa 
(287/1997) ja kosmeettisista valmisteista an-
netussa laissa (22/2005) on valvonnan osalta 
viitattu kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta annettuun lakiin. Li-
säksi mainituissa laeissa on säädetty edellä 
kuvatusta poikkeavasti siten, että alue- ja 
paikallishallinnon valvontaviranomaisten 
toimivaltuuksia ei ole rajoitettu vastaavalla 
tavalla.

Jos kieltoon on liitetty määräys siitä, että 
vaaralliset kulutustavarat on poistettava 
markkinoilta tai määräys huolehtia siitä, että 
vaarallisia kuluttajapalveluksia ei enää tarjota 
kuluttajille, elinkeinonharjoittajan tai muun 
palvelun tarjoajan on annettava kiellon mää-
ränneelle valvontaviranomaiselle tämän mää-
räämässä ajassa selvitys siitä, millä tavoin 
hän on toimeenpannut määräyksen. 

Jos on ilmeistä, että kulutustavara tai kulut-
tajapalvelus on laissa säädetyllä tavalla ter-
veydelle vaarallinen, valvontaviranomainen 
voi määrätä kiellon väliaikaisena. Väliaikai-
nen kielto on voimassa, kunnes asia lopulli-
sesti ratkaistaan. Jos lääninhallitus tai kunnan 
valvontaviranomainen määrää väliaikaisen 
kiellon sellaisessa tapauksessa, että tällä vi-
ranomaisella ei ole oikeutta määrätä kieltoa, 
sen on saatettava väliaikaista kieltoa koskeva 
määräyksensä tiedoksi Kuluttajavirastolle 14 
päivän kuluessa. Kuluttajavirasto ottaa näissä 
tapauksissa kantaa siihen, onko tilanteessa 
tarpeen antaa lain 23 §:ssä tarkoitettu kielto. 

Kun väliaikainen kielto on asetettu, on 

kiellosta päätettävä ensi tilassa. 
Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus voi 

aiheuttaa vakavan terveysvaaran, Kuluttaja-
virasto ja tulliviranomainen voivat kiellon li-
säksi kieltää sen tai kuluttajapalveluksen yh-
teydessä käytetyn tavaran maastaviennin tai 
kuljettamisen maan kautta. 

Jos edellä mainittuja kieltoja ja määräyksiä 
ei voida pitää riittävinä, Kuluttajavirasto tai 
tulliviranomainen taikka muun lainsäädän-
nön valvontaviranomainen voi määrätä elin-
keinonharjoittajan tai muun palvelun tarjo-
ajan hallussa olevan tavaran hävitettäväksi, 
tai, jos tätä ei katsota tarkoituksenmukaisek-
si, määrätä, miten tavaran suhteen on muu-
toin meneteltävä. 

Kuluttajavirastolla ja laissa tarkoitetulla 
muun lainsäädännön valvontaviranomaisella 
on myös mahdollisuus määrätä elinkeinon-
harjoittaja toimeenpanemaan palautusmenet-
telyn. Tämä tarkoittaa kulutustavaroiden ol-
lessa kysymyksessä, että valvontaviranomai-
nen määrää elinkeinonharjoittajan ryhtymään 
toimenpiteisiin, jotka koskevat jo kuluttajan 
hallussa olevaa kulutustavaraa. Tällainen 
määräys voi tarkoittaa 1) elinkeinonharjoitta-
jan velvoittamista korjaamaan vaarallinen ta-
vara niin, että sen rakenteessa tai koostumuk-
sessa olevasta viasta tai puutteesta taikka sii-
tä annetuista totuudenvastaisista tai harhaan-
johtavista tai puutteellisista tiedoista aiheutu-
va vaara poistuu, 2) elinkeinonharjoittajan 
velvoittamista ottamaan takaisin kuluttajalta 
vaarallinen tavara sekä antamaan sen tilalle 
samanlainen tai samankaltainen tavara, joka 
ei ole vaarallinen tai 3) elinkeinonharjoittajan 
velvoittamista purkamaan kaupan. Vaihtoeh-
toina palautusmenettelyssä ovat siten tavaran 
korjaaminen, vaihto tai kaupan purku, silloin 
kun kysymys on vaarallisesta kulutustavaras-
ta.

Kuluttajapalveluksen ollessa kysymyksessä 
Kuluttajavirasto ja muun lainsäädännön val-
vontaviranomainen voi palautusmenettelyssä 
määrätä elinkeinonharjoittajan tai muun pal-
velun tarjoajan palvelun korjaamiseen tai so-
pimuksen purkuun. Korjaaminen merkitsee 
toimenpiteitä, joiden avulla kuluttajapalve-
luksen suorittamistavassa tai sen suorittami-
sen yhteydessä käytettävän tavaran raken-
teessa tai koostumuksessa olevasta viasta tai 
puutteesta taikka siitä annetuista totuuden-
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vastaisista tai puutteellisista tiedoista aiheu-
tuva vaara poistuu. Purkaminen merkitsee, 
että kuluttajapalvelusta koskeva sopimus pu-
retaan eli sopijapuolet saatetaan asemaan, 
jossa he olivat ennen sopimuksen tekoa. 

Edellä mainittu hävittämismääräys voidaan 
antaa myös niiden tavaroiden osalta, jotka 
kuluttajat palauttavat elinkeinonharjoittajalle 
tai muulle palvelun tarjoajalle palautusme-
nettelyssä. 

Palautusmenettelyä koskeva määräys on 
pääsäännön mukaan kytketty kieltopäätök-
seen eli jos on annettu kielto, voidaan antaa 
määräys palautusmenettelystä. Kuitenkin 
määräys palautusmenettelyyn voidaan antaa 
myös siinä tapauksessa, että kieltoa ei voida 
määrätä, koska kysymyksessä olevia kulutus-
tavaroita ei enää ole elinkeinonharjoittajilla 
tai kuluttajapalvelusten ollessa kysymykses-
sä, koska elinkeinonharjoittaja tai muu palve-
lun tarjoaja ei enää suorita kysymyksessä 
olevia kuluttajapalveluksia. Tällaiseen poik-
keukselliseen palautusmenettelymääräyk-
seen, jota ei kytketä kieltoon, on lain mukaan 
kuitenkin oltava painavia syitä. 

Kieltoja ja määräyksiä on lain mukaan te-
hostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä 
syystä ole tarpeetonta. Valvontaviranomai-
nen voi asettaa uhkasakon myös tietojen an-
tamista ja asiakirjojen esittämisvelvollisuutta 
koskevien toiminnanharjoittajien velvoittei-
den ollessa kysymyksessä. 

Poliisin on annettava valvontaviranomai-
selle virka-apua laissa tai sen nojalla säädet-
tyjen tehtävien suorittamiseen. 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä kulutustavaroiden 
ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta anne-
tun lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saa-
tuja salassapitovelvollisuuden piiriin kuulu-
via tietoja saa luovuttaa valvontaviranomai-
selle valvontatehtävää varten sekä syyttäjä- 
ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämi-
seksi.

Rangaistussäännökset

Rangaistus vastoin kulutustavaroiden ja ku-

luttajapalvelusten turvallisuudesta annettua 
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä tehdystä terveysrikoksesta sääde-
tään rikoslain 44 luvun 1 §:ssä. Rangaistus 
voi olla sakko tai enintään kuusi kuukautta 
vankeutta.

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetun lain 36 §:ssä tarkoi-
tetusta tuoteturvallisuusrikkomuksesta on ky-
symys, kun joku tahallaan tai törkeästä huo-
limattomuudesta rikkoo laissa tarkoitettua 
kieltoa tai määräystä. Rangaistus on sakko. 

Se, joka rikkoo laissa määrättyä uhkasakol-
la tehostettua kieltoa tai määräystä, voidaan 
jättää tuomitsematta rangaistukseen samasta 
teosta.

Valtuutus alemmanasteisten säädösten anta-
miseen

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetussa laissa on valtuu-
tussäännös, jonka mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää kulutustavaroille 
ja kuluttajapalveluksille asetettavista vaati-
muksista terveyden ja omaisuuden suojaami-
seksi.

Lain ja sitä edeltävän tuoteturvallisuuslain 
nojalla on annettu useita asetuksia ja aikai-
semmin myös valtioneuvoston päätöksiä, 
muun muassa valtioneuvoston asetus kulu-
tustavaroista ja kuluttajapalveluksista annet-
tavista tiedoista (613/2004), asetus elintar-
vikkeita jäljittelevistä vaarallisista tuotteista 
(359/1991), asetus pehmustettujen istuinhuo-
nekalujen paloturvallisuusvaatimuksista 
(743/1990) sekä valtioneuvoston asetus fta-
laateista lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa 
(228/2006).

Lain noudattamisen valvonta 

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetun lain mukaan Kulut-
tajavirasto, Tullilaitos, lääninhallitukset ja 
kuntien tuoteturvallisuusvalvontaviranomai-
set valvovat lain sekä sen nojalla annettujen 
säännösten ja päätösten noudattamista, kukin 
omalla alueellaan. Kuntien valvontaviran-
omaiset tekevät valvontaa kunnan alueella ja 
lääninhallitukset läänin alueella. Kuluttajavi-
rasto suorittaa valvontaa koko maan alueella. 
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Lisäksi Kuluttajavirasto ja lääninhallitus oh-
jaavat valvontaa, lääninhallitus läänin alueel-
la ja Kuluttajavirasto valtakunnallisesti. Käy-
tännössä lääninhallitusten suorittama valvon-
ta on ollut määrältään sangen vähäistä Kulut-
tajaviraston ja kuntien vastatessa paljolti val-
vonnan suorittamisesta. Resursseja valvon-
taan on vuonna 2007 käytetty seuraavasti: 
Kuluttajavirasto 12 henkilötyövuotta, läänin-
hallitukset yhteensä 2,4 henkilötyövuotta ja 
kunnat eli tuolloin kaikkiaan noin 190 val-
vontayksikköä yhteensä 24 henkilötyövuotta. 

Kuluttajavirastolle tuli vuonna 2007 kaik-
kiaan 612 ilmoitusta ja valitusta tuoteturval-
lisuuteen liittyvissä asioissa. Niistä 534 koski 
tavaroita ja 78 palveluja. 

Kuluttajavirasto toteutti vuonna 2007 kaik-
kiaan 10 valvontahanketta, joista 7 kohdistui 
tavaroihin ja 3 palveluihin. Tavaroita koske-
vat hankkeet koskivat kahdessa hankkeessa 
leluja ja muutoin kynttilätuotteita, kosme-
tiikkaa, minimopoja, kertakäyttögrillejä ja 
kelluntahaalareita. Palveluja koskevat hank-
keet kohdistuivat huvipuistoihin, kylpylöihin 
ja charter-turismiin. 

Kunnissa tuoteturvallisuusvalvontaa suori-
tetaan säännöllisen valvonnan lisäksi eri-
laisiná valvontaprojekteina. Kuluttajavirasto 
järjestää vähintään yhden valtakunnallisen 
valvontaprojektin vuodessa, minkä lisäksi 
lääninhallitukset järjestävät alueellisia val-
vontaprojekteja. 

Tulli valvoo EU:n ulkopuolisista maista 
tuotavien kulutustavaroiden turvallisuutta. 
Vuonna 2007 Tullilaboratoriossa tutkittiin 
1 653 tuoteturvallisuuslainsäädännön alaista 
tavaraerää. Näistä määräysten vastaisiksi 
osoittautui 273 (16,5 %) tavaraerää. Lisäksi 
tutkittiin 922 tavaraerää, jotka olivat elintar-
vikelainsäädännön alaisia elintarvikekontak-
timateriaaleja tai –tarvikkeita. Tuoteturvalli-
suuslainsäädännön noudattamisen valvonta 
kohdistuu erityisesti leluihin, tekstiileihin, 
ihon kanssa kosketukseen joutuviin tarvik-
keisiin, kosmetiikkaan ja kynttilätuotteisiin. 
Erityisenä painopistealueena olivat lelut, joi-
ta tutkittiin Tullin valvonnan ottamina 631 
tavaraerää. Näistä 23 % todettiin tutkimuk-
sissa määräysten vastaisiksi. Vuonna 2007 
kulutustavaroita tutkivan jaoston henkilöstö-
resurssit olivat 10 henkilötyövuotta. Lisäksi 
valvontaan osallistui näytteenottajia sekä 

näytteiden kirjaamiseen ja kuljettamiseen 
osallistuneita henkilöitä. Myös mikrobiologi-
nen yksikkö osallistui kulutustavaravalvon-
taan erityisesti kosmetiikan ja nestettä sisäl-
tävien lelujen osalta. Tullin suorittamalle 
valvonnalle on ominaista, että näytteet ote-
taan ja valvontatoimenpiteet suoritetaan 
maahantuontivaiheessa ennen kuin tavaraerä 
on levinnyt kaupan varastoihin ja hyllyihin 
kuluttajien saataville. Lisäksi Tullilaboratorio 
edisti tuoteturvallisuutta tutkimalla kulutus-
tavaranäytteitä muiden viranomaisten ja elin-
keinonharjoittajien toimeksiannosta. 

Käytännössä valvonnassa on jo vuosia var-
sin vakiintuneesti noudatettu työnjakoa, jon-
ka mukaan Kuluttajavirasto valvoo pääasias-
sa kulutustavaroiden turvallisuutta ja kunnan 
valvontaviranomaiset kuluttajapalvelusten 
turvallisuutta. Tämä työnjako on vahvistettu 
myös Kuluttajaviraston vuosittain julkaise-
massa tai päivittämässä tuoteturvallisuusval-
vonnan valtakunnallisessa valvontaohjelmas-
sa, vuosien 2008—2010 ohjelmassa luvussa 
1.3. Työnjako on ollut toimiva useasta syys-
tä. Kulutustavarat ovat usein myynnissä 
maanlaajuisesti, joten on tarkoituksenmu-
kaista, että niiden turvallisuuden valvontaa 
suorittaa taho, jolla on toimivalta koko maan 
osalta. Lisäksi Kuluttajavirastolla on useiden 
kulutustavararyhmien osalta niiden valvon-
nassa tarvittavaa erityisosaamista, esimerkik-
si leluihin sovellettavien vaatimusten osalta. 

Kuluttajapalveluiden valvonnassa puoles-
taan on etua siitä, että myös valvontaviran-
omainen on paikallinen ja tuntee muun mu-
assa palveluntarjoajan sekä ympäristön, jossa 
palvelua tarjotaan. Toisaalta kunkin kunnan 
valvontaviranomaisella on riittävä toimivalta 
kunnan alueella toimiviin palveluntarjoajiin 
kohdistettavaan valvontaan. On todettu, että 
noudattamalla mainittua työnjakoa Kulutta-
javiraston ja kuntien valvontaviranomaisten 
kesken saadaan valvontaan käytettävissä ole-
vat resurssit hyödynnettyä tehokkaimmin. 

Lain soveltamisalaan kuuluvia ja siis ensi-
sijaisesti kuntien valvonnassa olevia, kulutta-
japalveluksia tarjoavia kohteita on tuotetur-
vallisuusvalvonnan vuotta 2007 koskevan 
tietojenkeruun mukaan noin 50 000 kappalet-
ta. Näistä noin 21 000 kohdetta kuuluu tuote-
turvallisuusvalvonnassa määritettyihin niin 
sanottuihin painopistealueisiin eli niihin liit-
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tyy joko palvelun luonteen tai esimerkiksi 
sen tyypillisen käyttäjäryhmän vuoksi erityi-
siä tai keskimääräistä suurempia riskejä. Täl-
laisiin kohteisiin niin sanottua säännöllistä 
valvontaa kohdistetaan muita kohteita 
enemmän. On kuitenkin todennäköistä, ettei-
vät kaikki olemassa olevat kuluttajapalveluk-
sia tarjoavat kohteet kuitenkaan sisälly mai-
nittuihin lukuihin, vaan palvleuntarjoajien 
kokonaismäärä lienee huomattavasti suurem-
pi.

Viranomaisen, joka valvoo muun lainsää-
dännön nojalla sellaisten kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalvelusten turvallisuutta, joita laki 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten
turvallisuudesta ei koske, voi tarvittaessa so-
veltaa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta annettua lakia. Lainsää-
dännön noudattamisen valvonnan tarkoituk-
senmukaisen järjestämisen kannalta on esi-
merkiksi tulkintaa koskevissa epäselvyysti-
lanteissa pidettävä lähtökohtana ja tavoite-
tasona sitä, että kunkin kulutustavara- tai ku-
luttajapalveluryhmän turvallisuuden valvon-
taa hoitavat ensisijaisesti kyseisen erityis-
sääntelyn mukaiset valvontaviranomaiset. 
Tämä on johdonmukainen lähtökohta muun 
muassa sen vuoksi, että laki kulutustavaroi-
den ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 
on tarkoitettu edellä kuvatulla tavalla niin 
kutsutuksi turvaverkoksi, jota voi koska ta-
hansa tulla tarve soveltaa mitä erilaisimpiin 
kulutustavara- ja kuluttajapalvelutyyppeihin, 
joihin ei sovelleta mitään muuta sääntelyä. 

2.1.2. Laki eräiden vakavaa vaaraa aiheutta-
vien tuotteiden markkinoille saattamista, 
kaupan pitämistä ja käyttöä rajoittavien toi-
menpiteiden ilmoittamisesta Euroopan yhtei-
söjen komissiolle 

Samassa yhteydessä kuin säädettiin laki 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten
turvallisuudesta säädettiin myös laki eräiden 
vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden 
markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja 
käyttöä rajoittavien toimenpiteiden ilmoitta-
misesta Euroopan yhteisöjen komissiolle 
(76/2004).

Tässä laissa on säännöksiä siitä, miten ylei-
sestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin sisälty-

vän Rapex-notifikaatiojärjestelmän edellyt-
tämät ilmoitukset Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle hoidetaan kansallisesti. Rapex-
järjestelmää selvitetään jäljempänä, kun ku-
vataan edellä mainitun direktiivin sisältöä. 

Laki koskee ilmoituksia Suomessa toteute-
tuista toimenpiteistä tapauksissa, joissa ku-
luttajille tarkoitettujen tai kuluttajan toden-
näköisesti käyttämien tuotteiden markkinoil-
le saattamista, kaupan pitämistä tai käyttöä 
rajoitetaan sen vuoksi, että tuote aiheuttaa 
vakavaa vaaraa. Lakia ei sovelleta ilmoituk-
siin elintarvikkeiden, lääkeaineiden eikä lää-
kinnällisten laitteiden markkinoille saatta-
mista, kaupan pitämistä tai käyttöä rajoitta-
vista toimenpiteistä, koska näissä tuoteryh-
missä on omat rinnakkaiset eurooppalaiset 
ilmoitusjärjestelmänsä. 

Kun Suomessa toteutetaan tai päätetään to-
teuttaa tai sopia elinkeinonharjoittajien kans-
sa taikka suositella heille vapaaehtoisia tai 
pakollisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on estää tai rajoittaa tuotteen kaupan pitämis-
tä tai mahdollista käyttöä Suomessa taikka 
asettaa sille erityisehtoja sen vuoksi, että tuo-
te aiheuttaa vakavaa vaaraa, tästä on lain 
2 §:n 1 momentin mukaan ilmoitettava välit-
tömästi Euroopan yhteisöjen komissiolle. 

Jos tuotteesta aiheutuvan vakavan vaaran 
vaikutukset eivät ulotu tai eivät voi ulottua 
Suomen alueen ulkopuolelle, 1 momentissa 
tarkoitetusta toimenpiteestä on ilmoitettava 
vain, jos toimenpiteisiin liittyy tietoja, joilla 
saattaa olla tuoteturvallisuuden kannalta 
merkitystä muille Euroopan unionin jäsen-
valtioille.

Lain 3 §:n 1 momentin mukaan Kuluttaja-
virasto lähettää 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset 
komissiolle. Kuluttajavirasto myös vastaan-
ottaa yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 12 artiklan mukaiset komission ilmoituk-
set muiden jäsenvaltioiden toteuttamista ku-
luttajille tarkoitettujen tai kuluttajien toden-
näköisesti käyttämien tuotteiden markkinoil-
le saattamista, kaupan pitämistä tai käyttöä 
rajoittavista toimenpiteistä ja lähettää ne vii-
pymättä niille kansallisille valvontaviran-
omaisille, joilla on Suomessa toimivalta ky-
symyksessä olevien tuotteiden osalta. 

Valvontaviranomainen, joka toteuttaa 
2 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen, josta on il-
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moitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle, 
on lain 3 §:n 2 momentin mukaan annettava 
toimenpiteestään välittömästi tieto Kuluttaja-
virastolle, jotta virasto voi lähettää tämän 
pykälän 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen komissiolle. Jos valvontaviranomainen 
katsoo, että tuotteesta aiheutuvan vakavan 
vaaran vaikutukset eivät ulotu tai eivät voi 
ulottua Suomen alueen ulkopuolelle, ja että 
2 §:ssä tarkoitetusta toimenpiteestä ei siten 
ole tarpeen ilmoittaa Euroopan yhteisöjen 
komissiolle, se ei tee ilmoitusta Kuluttajavi-
rastolle.

Valvontaviranomaisen on 3 §:n 3 momen-
tin mukaan ilmoitettava viipymättä Kulutta-
javirastolle, onko Suomessa ryhdytty toi-
menpiteisiin 1 momentissa tarkoitetun ko-
missiosta saadun muussa jäsenvaltiossa to-
teutettua toimenpidettä koskevan ilmoituksen 
takia ja mitkä nämä toimenpiteet ovat. 

Lain 4 §:n mukaan voidaan tarkempia 
säännöksiä tässä laissa tarkoitetuista ilmoi-
tusmenettelyistä antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. Tällaista asetusta ei ole toistaiseksi 
annettu.

Vuonna 2007 kansallisena yhteyspisteenä 
toimivaan Kuluttajavirastoon tuli Rapex-
ilmoituksia 1359. Suomen valvontaviran-
omaiset tekivät Rapex-järjestelmään yhteen-
sä 89 ilmoitusta vuonna 2007. 

2.2 Tuoteturvallisuuslainsäädäntö muis-
sa pohjoismaissa sekä EU:ssa

2.2.1 Ruotsi 

Ruotsin tuoteturvallisuuslaki (produktsä-
kerhetslag, 2004:451) tuli voimaan 1.7.2004. 
Siihen liittyy myös samaan aikaan annettu 
tuoteturvallisuusasetus (produktsäkerhets-
förordning, 2004:469). 

Soveltamisala 

Tuoteturvallisuuslakia sovelletaan tavaroi-
hin ja palveluihin, joita tarjotaan elinkeino-
toiminnassa tai julkisessa toiminnassa. Edel-
lytyksenä on, että tavara tai palvelu on tar-
koitettu kuluttajille tai että voidaan olettaa, 
että kuluttajat käyttävät tavaraa tai palvelua. 

Lain alkusäännöksissä todetaan, että siinä 
elinkeinonharjoittajille asetettavat velvolli-

suudet koskevat myös julkisessa toiminnassa 
tarjottavia tavaroita ja suoritettavia palveluja. 

Tuoteturvallisuuslaki on yleislaki, jota ei 
sovelleta tavaroihin ja palveluihin, joista on 
erityislainsäädäntöä, jos erityislainsäädän-
nössä päästään samaan turvallisuustasoon. 

Elinkeinonharjoittajan velvollisuudet 

Ruotsin tuoteturvallisuuslaissa on elinkei-
nonharjoittajan velvollisuuksista säädetty 
verrattain yksityiskohtaisesti. Lain 13 §:n 
mukaan tavaran valmistajan tai palvelun suo-
rittajan on annettava tarpeelliset tiedot, joi-
den avulla kuluttaja voi arvioida tavaraan tai 
palveluun liittyvät riskit ja suojautua niitä 
vastaan. Ilmiselvistä riskeistä ei tietoa kui-
tenkaan tarvitse antaa. Pykälään sisältyy val-
tuus antaa tarkempia säännöksiä tietojen an-
tamisesta alemmanasteisissa säädöksissä. 

Vaarallisen tavaran valmistajan tai vaaralli-
sen palvelun suorittajan on lain 14 §:n mu-
kaan viipymättä ilmoitettava vahingonvaa-
rasta, jos tämä on tarpeen tapaturmien ehkäi-
semiseksi. Tieto on annettava sellaisella ta-
valla, että se voidaan olettaa tulevan asian-
osaisten tietoon, kuten ilmoittamalla heille 
suoraan, lehti-ilmoituksin tai muuta markki-
nointiviestintää käyttäen. Tiedottamisen on 
oltava laajuudeltaan kohtuullisessa suhteessa 
tarpeeseen ehkäistä onnettomuuksia. 

Lain 15—19 §:ssä on säännöksiä elinkei-
nonharjoittajan velvollisuudesta ryhtyä pa-
lautusmenettelyyn. Tavaroiden osalta valmis-
tajan on tietyin edellytyksin tarjottava kulut-
tajalle mahdollisuutta tavaran korjaamiseen, 
vaihtoon tai kaupan purkuun. Takaisin palau-
tettavat tavarat on valmistajan hävitettävä, 
jos tavara on erityisen vaarallinen. Palvelun 
osalta vaihtoehtoina ovat korjaaminen oma-
toimisesti tai korvauksen antaminen kulutta-
jalle, jotta tämä voi korjauttaa palveluun liit-
tyvän seikan käyttäen apunaan jotakin muuta 
tahoa. Palveluun liittyvä korjaaminen voi 
koskea myös tavaraa, jota käytetään palvelun 
suorittamisen yhteydessä. 

Palautusmenettelyssä on menettelyyn liit-
tyvät yksityiskohdat määritettävä niin, että 
kuluttajan voidaan olettaa hyväksyvän hänel-
le tehdyn tarjouksen. Tarjottava korjaava 
toimenpide on suoritettava kohtuullisessa 
ajassa ja niin, ettei kuluttajalle koidu tästä 
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olennaisia kustannuksia tai olennaista haittaa. 
Valmistajalle asetetaan lain 20 §:ssä vel-

vollisuus ennalta ehkäisevään tuoteturvalli-
suustyöhön. Valmistajan on tunnettava tarjo-
amiinsa tai aikaisemmin tarjoamiinsa tava-
roihin liittyvät vahingonvaarat. Tämän vuok-
si valmistajan on: 

1) merkittävä tavaraan tai sen pakkaukseen 
valmistajan nimi ja osoite sekä viittaus tava-
raan tai tavaraerään, jollei tällainen merkintä 
ole selvästi tarpeeton, 

2) tarkastettava vahingonvaaroja koskevat 
valitukset ja pidettävä niistä rekisteriä. 

Tuoteturvallisuuslain valvontaviranomaiset 

Tuoteturvallisuuslain valvontaviranomai-
sista on säännöksiä tuoteturvallisuusasetuk-
sessa. Sen 3 §:n mukaan Kuluttajavirasto 
(Konsumentverket) valvoo lain ja sen nojalla 
annettujen säädösten noudattamista. Valtion 
viranomainen, joka muun säädöksen nojalla 
valvoo tuoteturvallisuutta tiettyjen tavaroi-
den, palvelujen tai riskien osalta, on myös 
tuoteturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen 
alemmanasteisten säädösten valvontaviran-
omainen.

Määräykset, kiellot ja muut hallinnolliset 
pakkokeinot

Valvontaviranomainen voi lain 27 §:n mu-
kaan antaa tarpeellisia kieltoja ja määräyksiä 
yksittäisissä tapauksissa, joissa on kysymys 
tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten 
noudattamisesta. 

Kielto voidaan antaa myös silloin, kun ta-
vara tai palvelu täyttää ne vaatimuksenmu-
kaisuuden arvioinnin perusteet, joihin lain 11 
ja 12 §:ssä on viitattu, jos osoittautuu, että 
tavara tai palvelu on vaarallinen. 

Lain 28 §:n mukaan tavaran tarjonta ja luo-
vuttaminen voidaan kieltää toistaiseksi, jos 
sen voidaan olettaa olevan vaarallinen. Täl-
lainen päätös ei saa olla voimassa pidempään 
kuin mikä on välttämätöntä tarpeellisten tut-
kimusten ja arviointien saamiseksi käyttöön. 

Lain 29 §:n mukaan valvontaviranomainen 
voi kieltää elinkeinonharjoittajaa viemästä 
tavaraa toiseen Euroopan talousalueen maa-
han tai sen maastaviennin, jos tavara on eri-
tyisen vaarallinen. 

Määräys tai kielto voidaan kohdistaa lain 
30 §:n mukaan jokaiseen elinkeinonharjoitta-
jaan, joka tarjoaa tai on tarjonnut taikka jolla 
on hallussaan tai on ollut hallussaan vaaralli-
nen tavara tai palvelu, tai johonkin tai joihin-
kin elinkeinonharjoittajiin. Tässä kiinnitetään 
erityisesti huomiota siihen: 

1) kenellä on parhaat edellytykset täyttää 
ne tavoitteet, johon määräyksellä pyritään, 

2) kuka on tuonut tavaran tai palvelun en-
simmäisen kerran markkinoille Ruotsissa, ja 

3) millä tavalla määräys vaikuttaa elinkei-
nonharjoittajan toimintaan. 

Lain 31 §:n mukaan määräystä tai kieltoa 
on tehostettava uhkasakolla, jollei se ole eri-
tyisistä syistä tarpeetonta. 

Lain 32 §:n mukaan valvontaviranomaisen 
on pyrittävä neuvottelemalla siihen, että elin-
keinonharjoittaja ryhtyy vapaaehtoisesti tar-
peellisiin toimenpiteisiin. Tätä ei sovelleta, 
jos asia on luonteeltaan kiireellinen tai on 
olemassa muita syitä olla ryhtymättä neuvot-
teluihin.

Seuraamusmaksu 

Tuoteturvallisuuslain 37 §:n mukaan elin-
keinonharjoittajalle on asetettava seuraa-
musmaksu (sanktionsavgift), jos elinkeinon-
harjoittaja tai joku hänen lukuunsa tahallaan 
tai huolimattomuudesta on rikkonut: 

- lain 7 §:ää vastaan, jonka mukaan elin-
keinonharjoittajan tarjoamien tavaroiden ja 
palvelujen on oltava turvallisia, 

- lain 13—19 §:ää vastaan, joissa on yksi-
tyiskohtaisempia säännöksiä valmistajien 
velvollisuuksista antaa tietoja ja ryhtyä pa-
lautusmenettelyyn, 

- lain 20 §:n 2 momenttia vastaan, jossa on 
säännöksiä valmistajan velvollisuuksista ta-
varoiden merkitsemiseen ja rekisterin pitämi-
seen vahingoista,  

- lain 21 §:n 2 momenttia vastaan, jossa on 
säännöksiä jakelijoiden velvollisuuksista an-
taa valmistajille tietoja tavaroiden riskeistä 
sekä säilyttää aineistoa, jonka avulla tavaroi-
den alkuperä voidaan selvittää 

- lain 23 §:ää vastaan, joka koskee elinkei-
nonharjoittajan velvollisuutta ilmoittaa val-
vontaviranomaiselle, kun hän on saanut tie-
toa tarjoamaansa tai aikaisemmin tarjoa-
maansa tavaraan tai palveluun liittyvästä vaa-
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rasta, taikka 
- lain 36 §:ää vastaan, jossa on säännöksiä 

niistä kansallisista säädöksistä, jolla pannaan 
täytäntöön komission päätös yleisestä tuote-
turvallisuudesta annetun direktiivin 13 artik-
lan nojalla. 

Seuraamusmaksua ei voida asettaa, jos tä-
män lain nojalla on asetettu uhkasakolla vah-
vistettu määräys tai kielto. 

Seuraamusmaksusta päättää lain 39 §:n 
mukaan lääninoikeus valvontaviranomaisen 
hakemuksen perusteella. 

Seuraamusmaksu on lain 40 §:n mukaan 
vähintään viisituhatta kruunua (SEK) ja enin-
tään viisi miljoonaa kruunua. Seuraamus-
maksu ei saa ylittää 10 % elinkeinonharjoit-
tajan vuosiliikevaihdosta. Jos seuraamus-
maksu kohdistetaan usealle elinkeinonhar-
joittajalle, maksun suuruus määrätään kunkin 
osalta erikseen. Seuraamusmaksusta päätet-
täessä kiinnitetään huomiota erityisesti sii-
hen, kuinka vakavasta säännösten rikkomi-
sesta on kysymys ja miten merkittävä on se 
säännös, jota on rikottu. 

2.2.2 Norja 

Laki tuotteiden ja kuluttajapalveluiden val-
vonnasta (tuotevalvontalaki) (Lov om kont-
roll med produkter og forbrukertjenester, 
produktkontrolloven) annettiin vuonna 1976 
(11 juni 1976 nr. 79). Lakia on muutettu use-
aan otteeseen sen säätämisen jälkeen. 

Soveltamisala 

Lain tavoitteena on: 
a) ehkäistä tuotteista ja kuluttajapalveluista 

aiheutuvia terveysvaaroja ja huolehtia siitä, 
että kulutustuotteet ja kuluttajapalvelut ovat 
turvallisia,

b) ehkäistä tuotteiden aiheuttamaa ympäris-
töhaittoja, muun muassa ekosysteemin häiri-
öitä, pilaantumista, jätteitä, melua ja vastaa-
via haittoja, 

c) ehkäistä ympäristöhaittoja edistämällä 
tuotteiden energiatehokkuutta. 

Lain soveltamisala on siten tuntuvasti laa-
jempi kuin muissa Pohjoismaissa. 

Velvollisuus säilyttää kuluttajatuotteita kos-
kevia asiakirjoja jäljitettävyyttä varten 

Lain 5 a §:n mukaan on jokaisella, joka 
osallistuu kuluttajatuotteiden jakeluun, oltava 
saatavillaan sellaisia tietoja, jotka ovat vält-
tämättömiä, jotta tuotteiden alkuperä voidaan 
yksilöidä ja jäljittää. Tietoja on pidettävä saa-
tavilla valvontaa varten 5 vuoden ajan sen 
vuoden jälkeen, kun tuote vastaanotettiin. 

Valvontaviranomainen 

Tuotevalvontalaissa ei ole säännöksiä val-
vontaviranomaisesta. Vuodesta 2003 lähtien 
valvonnasta on vastannut sisäisen turvalli-
suuden ja valmiusasioiden virasto (Direktora-
tet for samfunnssikkerhet og beredskap), jol-
la on tuoteturvallisuuden ohella myös palo-
turvallisuuteen, sähköturvallisuuteen, kemi-
kaaleihin sekä valmiuslainsäädäntöön liitty-
viä tehtäviä. 

Valvontaviranomaisella on lain 8 a §:n 
mukaan oikeus periä tämän lain mukaisista 
tehtävistä ja valvontatoimista maksuja. Mak-
sun määrä ei saa ylittää valvontaviranomai-
selle aiheutuneiden kulujen määrää. Nämä 
maksut voidaan periä ulosottotoimin ilman 
erillistä tuomiota. 

Oikeus saada tietoja tuotteista viranomaisilta 

Lain 9 §:n mukaan jokaisella on oikeus 
saada viranomaisilta tuotteista tietoja, jotka 
koskevat lain 1 §:ssä tarkoitettuja vaaroja. 
Tietojen antaminen voidaan kuitenkin evätä, 
jos tietopyyntö on liian yleisesti muotoiltu 
eikä sen nojalla ole pääteltävissä, mitä tietoa 
haetaan. Tässä tapauksessa on tietojen pyytä-
jää kehotettava yksilöimään pyyntönsä. 

Tietopyyntöä koskeva vaatimus voidaan 
evätä julkisuuslaissa määritellyin perustein. 

2.2.3 Tanska 

Tanskan laki tuoteturvallisuudesta (lov om 
produktsikkerhed) on vuodelta 1994. Sitä on 
muutettu tämän jälkeen muutaman kerran, 
merkittävimmin vuonna 2004. 

Soveltamisala 

Laki koskee kaikkia markkinoille saatetta-
via tuotteita sekä palveluksia, jotka liittyvät 
tuotteeseen.
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Lakia sovelletaan riippumatta siitä, suorite-
taanko vaihdanta vastikkeellisesti vai vastik-
keettomasti. 

Laki ei 1 §:n mukaan koske tuotteita tai 
palveluita, joissa vaihdanta tapahtuu yksi-
tyishenkilöiden välillä tai jotka valmistetaan 
tai suoritetaan yksinomaan elinkeinotoimin-
nassa tapahtuvaa tuotantoa varten. 

Lain turvallisuussäännöksiä ei sovelleta ta-
varoihin, jos niihin sovelletaan muussa lain-
säädännössä annettuja määräyksiä, joilla on 
pantu kansallisesti täytäntöön sellaisia erityi-
siä Euroopan unionin säädöksiä, jotka koske-
vat tiettyjen tuotteiden turvallisuusvaatimuk-
sia tai riskiluokkia. 

Lain säännöksiä tuottajien ja jakelijoiden 
velvollisuuksista, markkinavalvonnasta ja 
hallinnollisista säännöksistä ei sovelleta, jos 
muussa lainsäädännössä on pantu kansalli-
sesti täytäntöön Euroopan unionin säännök-
siä, jotka koskevat näitä seikkoja tiettyjen 
tuotteiden osalta. 

Laki ei koske tuotteita tai palveluja, jotka 
viedään EU-alueen ulkopuolelle, jollei muuta 
johdu kansainvälisestä sopimuksesta tai teol-
lisuusministerin vahvistamista säännöistä. 

Markkinavalvonta

Valvontaviranomainen valvoo lain 10 §:n 
mukaan tuotteiden ja palvelujen turvallisuut-
ta. Jokaisen vaihdannan eri portailla olevan 
on tarpeellisessa määrin myötävaikutettava 
valvonnan toteuttamiseen. 

Valvontaviranomaisen on valvontatoimes-
saan otettava riittävästi huomioon, millaises-
ta vahingonvaarasta voidaan olettaa olevan 
kysymys. 

Jos tuotteesta, jota ei ole vielä saatettu 
markkinoille tai palvelusta, jota ei ole vielä 
suoritettu, aiheutuu vahingonvaaraa tervey-
delle tai turvallisuudelle, valvontaviranomai-
nen voi lain 11 §:n mukaan päättää, että: 

1) tuotteen saa saattaa markkinoille tai pal-
velun suorittaa vain, jos siitä annetaan tar-
kemmin määrättyjä tietoja tanskaksi niistä 
vaaroista, joita tuotteeseen tai palveluun saat-
taa liittyä, 

2) vaarallista tuotetta tai tuote-erää ei saa 
tuoda markkinoille tai palvelua suorittaa, el-
lei siihen kohdistettuja yksityiskohtaisia vaa-
timuksia ole täytetty, 

3) vaarallisen tuotteen, tuote-erän tai palve-
lun tarjoaminen, toimittaminen tai asettami-
nen markkinoille kielletään väliaikaisesti sii-
hen asti kuin se on tarpeellista valvontatoi-
menpiteiden toteuttamiseksi, 

4) tuotetta ei saa saattaa markkinoille eikä 
palvelua suorittaa, jos tuotteeseen tai palve-
luun liittyy vaara eikä edellä 1—3 kohdassa 
annettuja tietoja tai vaatimuksia voida pitää 
riittävinä.

Jos vaarallinen tuote tai palvelu on saatettu 
markkinoille tai suoritettu, valvontaviran-
omainen voi lain 12 §:n 1 momentin mukaan 
määrätä, että jokainen, joka on saattanut tuot-
teen markkinoille tai suorittanut palvelun, 
toiminnassaan välittömästi tai asetetun mää-
räajan kuluessa: 

1) antaa jälkikäteen tietoja tanskaksi tuot-
teeseen tai palveluun liittyvästä vaarasta, ja 
siitä, kuinka vaara voidaan ehkäistä, 

2) korjaa seikan, josta vaara aiheutuu, 
3) poistaa tuotteen markkinoilta 
4) järjestää tuotteen palautusmenettelyn ja 
5) tuhoaa tuotteen sopivalla tavalla. 
Jokaista, joka on ollut mukana jakelussa 

jossakin myyntiportaassa siitä alkaen, kun 
vaara on ilmennyt, voidaan 2 momentin mu-
kaan määrätä myötävaikuttamaan siihen että 
toiseen elinkeinonharjoittajaan kohdistettu 
määräys voidaan toteuttaa. 

Lain 13 §:n 1 momentin mukaan valvonta-
viranomainen voi, kun tätä pidetään tarpeelli-
sena, kieltää tuotteen ja palvelun myynnin ja 
mainonnan, jos ne eivät ole turvallisia. 

Valvontaviranomainen voi 12 §:n 1 koh-
dassa tai 13 §:n 1 kohdassa tarkoitetun mää-
räyksen tai kiellon antamisen yhteydessä 
päättää, että sen, jonka hallussa tuote on, on 
tarkemmin määrätyllä tavalla myötävaikutet-
tava siihen, että tuote korjataan tai palaute-
taan.

Jos valvontaviranomainen arvioi, että tuote 
tai palvelu siitä huolimatta, että se täyttää 
7 §:ssä asetetut vaatimuksenmukaisuuden ar-
viointia koskevat vaatimukset, on vaarallinen 
terveyden tai turvallisuuden kannalta, se voi 
lain 13 §:n 3 momentin mukaan päättää, ettei 
tuotetta saa saattaa markkinoille tai palvelua 
suorittaa tai että tämä voi tapahtua vain tie-
tyin ehdoin taikka päättää, että tavara on 
poistettava markkinoilta. 

Lain 14 §:n mukaan valvontaviranomainen 
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voi tarvittaessa julkisesti tiedottaa tuottee-
seen tai palveluun liittyvästä vaarasta. 

Tuoteturvallisuuslaissa on myös säännök-
siä lelujen turvallisuudesta ja vaarallisista 
elintarvikejäljitelmistä, joista on EU:n lain-
säädännössä tuoteryhmäkohtaista sääntelyä. 

Valvontaviranomaiset 

Lain valvontaviranomainen on lain 17 §:n 
mukaan turvallisuushallitus (Sikkerhedssty-
relsen), jolle kuuluu myös muita valvontateh-
täviä, muun muassa sähköturvallisuuden val-
vonta.

Turvallisuushallitus myös koordinoi tuote-
turvallisuusvalvontaa myös niiden sektori-
kohtaisten turvallisuusvaatimusten osalta, 
joiden valvonta kuuluu muille viranomaisille. 
Asianomaisen hallinnonalan ministeri voi an-
taa asian käsittelyä ja valitusmenettelyjä kos-
kevia määräyksiä. Teollisuusministeri voi 
päättää edellä mainittujen valvonta- ja lupa-
asioiden antamisesta valtion ja kunnan viran-
omaiselle tai yksityiselle yritykselle. Turval-
lisuushallitus voi delegoida toimivaltaansa 
näille viranomaisille ja tahoille, joille teolli-
suusministeri on päättänyt valvontatehtäviä 
antaa.

2.2.4 Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi yleisestä tuoteturvallisuudesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2001/95/EY yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annettiin 3 päivänä joulukuuta 2001 ja 
julkaistiin Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä 15 päivänä tammikuuta 2002. 

Tavoitteet

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun di-
rektiivin tavoitteena on parantaa sisämarkki-
noiden toimivuutta. Kuluttajansuojan tasoa 
tuoteturvallisuuden osalta halutaan yhden-
mukaistaa. Korkean kuluttajansuojan varmis-
tamiseksi yhteisön on osallistuttava kuluttaji-
en terveyden ja turvallisuuden suojeluun. 

Soveltamisala ja siihen liittyvät määritelmät 

Tuotteella tarkoitetaan direktiivissä kaik-
kia, myös palvelujen tarjoamisen yhteydessä 

kuluttajille tarkoitettuja tai kuluttajien toden-
näköisesti kohtuudella ennakoitavissa olo-
suhteissa käyttämiä, myös muita kuin heille 
tarkoitettuja tuotteita, joita toimitetaan tai 
annetaan heidän saatavilleen liiketoiminnan 
yhteydessä uusina käytettyinä tai kunnostet-
tuina joko korvausta vastaan tai vastikkeet-
tomasti. Käytetyt tuotteet, joita toimitetaan 
antiikkitavaroina taikka ennen niiden käyttöä 
korjattavina tai kunnostettavina tuotteina, 
jäävät soveltamisalan ulkopuolelle, edellyttä-
en, että toimittaja selvästi ilmoittaa asiasta 
sille, jolle hän tuotteen toimittaa. Tuotetur-
vallisuusdirektiiviä ei sovelleta palveluihin. 

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin edellä mää-
riteltyihin tuotteisiin, jos yhteisön lainsää-
dännössä ei ole kyseisten tuotteiden yleistä 
turvallisuutta koskevia erityissäännöksiä, 
joilla pyritään edellä mainittuun turvallisuus-
tavoitteeseen. Kun kyseessä ovat tuotteet, 
joihin sovelletaan yhteisön lainsäädännössä 
asetettuja erityisiä turvallisuusvaatimuksia, 
yleisestä tuoteturvallisuudesta annettua di-
rektiiviä sovelletaan ainoastaan niihin seik-
koihin ja vaaroihin tai vaaraluokkiin, joita 
kyseiset vaatimukset eivät koske. 

Edellä sanottu tarkoittaa sitä, että yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
määritelmää turvallisesta tuotteesta ja vaaral-
lisesta tuotteesta, direktiiviin sisältyvää yleis-
tä turvallisuusvaatimusta sekä säännöksiä 
vaatimuksenmukaisuuden arviointiperusteis-
ta ja eurooppalaisten standardien asemasta ei 
sovelleta tuotteisiin niiden vaarojen ja vaara-
luokkien osalta, joista säädetään tiettyjä tuot-
teita tai tuotantoalueita koskevassa yhteisö-
lainsäädännössä.

Muita yleisestä tuoteturvallisuudesta anne-
tun direktiivin keskeisiä säännöksiä, kuten 
säännöksiä tuottajien ja jakelijoiden velvolli-
suuksista, jäsenvaltioiden erityisistä velvolli-
suuksista ja valtuuksista sekä tietojenvaihtoa 
ja nopeaa toimintaa edellyttävistä tilanteista, 
sovelletaan, jollei yhteisölainsäädännössä ole 
tavoitteeltaan vastaavia erityissäännöksiä 
näistä seikoista. Tämä merkitsee ennen muu-
ta sitä, että yleisestä tuoteturvallisuudesta an-
netun direktiivin säännöksiä markkinaval-
vonnasta on sovellettava, jollei tiettyjä tuot-
teita koskevassa yhteisölainsäädännössä ole 
markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. 

Tältä osin tilanne on osittain muuttumassa, 
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koska Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää 
akkreditointia ja markkinavalvontaa koske-
vista vaatimuksista ja asetuksen (ETY) No 
339/93 kumoamisesta (EY) N:o 765/2008 on 
voimassa ja tulee sovellettavaksi 1 päivänä 
tammikuuta 2010. Asetuksen mukaan jäsen-
valtioiden markkinavalvontavalvontaviran-
omaisilla on kuitenkin jatkossakin mahdolli-
suus soveltaa yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annetun direktiivin yksityiskohtaisempia 
säännöksiä myös niillä alueilla, joilla on sek-
torikohtaista harmonisoitua yhteisölainsää-
däntöä.

Turvallisen tuotteen, vaarallisen tuotteen ja 
vakavan vaaran määritelmät  

Turvallinen tuote tarkoittaa yleisestä tuote-
turvallisuudesta annetussa direktiivissä tuo-
tetta, joka tavanomaisessa tai kohtuudella 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa käyttöönotto, asen-
nus ja huoltotarpeet huomioon ottaen ei ai-
heuta vaaraa tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaista mahdollisimman vähäistä 
vaaraa, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta, kun ote-
taan erityisesti huomioon seuraavat seikat: 

i) tuotteen ominaisuudet mukaan lukien sen 
koostumus ja pakkaus sekä kokoamis- ja 
mahdolliset asennus- ja huolto-ohjeet; 

ii) sen vaikutus muihin tuotteisiin, jos on 
kohtuullisen todennäköistä, että sitä käyte-
tään yhdessä muiden tuotteiden kanssa; 

iii) tuotteen esillepano, tuotemerkinnät, va-
roitusmerkinnät, tuotteen mahdolliset käyttö- 
ja hävittämisohjeet sekä kaikki muut tuottee-
seen liittyvät maininnat tai tiedot; 

iv) kuluttajaryhmät, joille tuotteen käyttö 
voi aiheuttaa vaaraa, erityisesti lapset ja 
ikääntyneet.

Tuotetta ei direktiivin mukaan pidetä vaa-
rallisena sen vuoksi, että tuotteen turvalli-
suutta voidaan parantaa tai että saatavilla on 
turvallisempia tuotteita. 

Vaarallisella tuotteella tarkoitetaan direk-
tiivissä jokaista tuotetta, joka ei vastaa edellä 
olevaa turvallisen tuotteen määritelmää. Va-
kavalla vaaralla tarkoitetaan puolestaan jul-
kisviranomaisen nopeita toimia edellyttäviä 

vakavia vaaroja, mukaan lukien sellaiset vaa-
rat, joiden vaikutukset eivät ole välittömiä. 

Tuottaja ja jakelija 

Elinkeinonharjoittajat jaotellaan direktii-
vissä tuottajiin ja jakelijoihin. 

Tuottajalla tarkoitetaan: 
i) tuotteen valmistajaa, jos tämä on sijoit-

tautunut yhteisöön, ja jokaista, joka esiintyy 
tuotteen valmistajana varustettuaan tuotteen 
nimellään, tavaramerkillään tai muulla sel-
vällä tunnuksellaan, tai sitä, joka kunnostaa 
tuotteen;

ii) valmistajan edustajaa, jos valmistaja ei 
ole sijoittautunut yhteisöön, tai jos tuotteella 
ei ole yhteisöön sijoittautunutta edustajaa, 
tuotteen maahantuojaa; 

iii) muita kaupan pitämisen ketjussa olevia 
elinkeinonharjoittajia, jos heidän toimintansa 
saattaa vaikuttaa tuotteen turvallisuusominai-
suuksiin.

Jakelijalla tarkoitetaan direktiivissä jokaista 
kaupan pitämisen ketjun elinkeinonharjoitta-
jaa, jonka toiminta ei vaikuta tuotteen turval-
lisuusominaisuuksiin. 

Palautusmenettely ja markkinoilta poistami-
nen

Tuoteturvallisuusdirektiivissä on määritelty 
myös käsitteet palautusmenettely ja markki-
noilta poistaminen. 

Markkinoilla poistamisella tarkoitetaan 
toimenpidettä, jonka tarkoituksena on estää 
vaarallisen tuotteen jakelu ja esittely sekä sen 
tarjoaminen kuluttajalle. 

Palautusmenettelyllä puolestaan tarkoite-
taan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
saada valmistajan tai jakelijan kuluttajille tai 
kuluttajan saataville jo toimittamat vaaralliset 
tuotteet takaisin. 

Yleinen turvallisuusvaatimus, vaatimuksen-
mukaisuuden arviointiperusteet ja eurooppa-
laiset standardit 

Tuottajat eivät yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annetun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
mukaan saa saattaa markkinoilla muita kuin 
turvallisia tuotteita. 

Direktiivissä on tarkempia säännöksiä siitä, 
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milloin tuotteiden voidaan olettaa olevan tur-
vallisia.

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaan 
tuotetta pidetään turvallisena niiden seikko-
jen osalta, joista säädetään asiaa koskevassa 
kansallisessa lainsäädännössä, jos se kysei-
sen tuotteen turvallisuutta koskevien yhteisön 
erityissäännösten puuttuessa vastaa sen jä-
senvaltion kansallisia erityissäännöksiä, jon-
ka alueella sitä pidetään kaupan, edellyttäen, 
että nämä säännökset on laadittu perustamis-
sopimuksen ja erityisesti sen 28 ja 30 artiklan 
mukaisesti ja että niissä annetaan tuotteen 
kaupan pitämisen edellytyksenä olevat terve-
yttä ja turvallisuutta koskevat määräykset. 

Tuotteen oletetaan olevan turvallinen kan-
sallisissa standardeissa määritettyjen vaaro-
jen ja vaaraluokkien osalta, jos se on sellais-
ten vapaaehtoisten kansallisten standardien 
mukainen, joilla vahvistetaan kansallisiksi 
standardeiksi niitä eurooppalaisia standarde-
ja, joiden viitetiedot komissio on julkaissut 
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. 

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa on luette-
lo seikoista, joita otetaan huomioon yleisen 
turvallisuuden vaatimuksenmukaisuuden 
velvoitetta arvioitaessa. Näitä ovat: 

a) vapaaehtoiset kansalliset standardit, joil-
la muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja asiaan-
kuuluvia eurooppalaisia standardeja vahvis-
tetaan kansallisiksi standardeiksi; 

b) siinä jäsenvaltiossa laaditut standardit, 
jossa tuotetta pidetään kaupan; 

c) komission suositukset, jotka sisältävät 
tuoteturvallisuuden arviointia koskevat ohjei-
ta;

d) kyseisellä alalla noudatetut tuoteturvalli-
suutta koskevat käytännesäännöt; 

e) nykyiset tiedot ja tekniikka; 
f) turvallisuustaso, jota kuluttajat voivat 

kohtuudella edellyttää. 
Vaikka tuote olisi niiden vaatimusten mu-

kainen, joilla pyritään takaamaan yleisen tur-
vallisuuden vaatimuksenmukaisuuden nou-
dattaminen, erityisesti, että tuote on 3 artik-
lan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen säännösten 
mukainen, jäsenvaltioiden toimivaltaiset vi-
ranomaiset voivat toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä rajoittaakseen tuotteen markki-
noille saattamista tai vaatia tuotteen poista-
mista markkinoilta tai palautusmenettelyä, 
jos osoittautuu, että tuote vaatimuksenmukai-

suudestaan huolimatta aiheuttaa vaaraa. Täs-
tä on säännöksiä 3 artiklan 4 kohdassa. 

Direktiivin 4 artiklassa on säännöksiä me-
nettelystä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
standardien laatimisesta sekä tällaisten stan-
dardien viitetietojen julkaisemisesta Euroo-
pan unionin virallisessa lehdessä. 

4 artiklan 1 momentin mukaan 3 artiklan 2 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut eu-
rooppalaiset standardit laaditaan seuraavasti: 

a) vaatimukset sen varmistamiseksi, että 
standardien mukaiset tuotteet ovat yleisen 
turvallisuusvaatimusten mukaisia, vahviste-
taan direktiivissä jäljempänä säädettyä me-
nettelyä käyttäen, jossa komissiota tuotetur-
vallisuusasioissa avustava komitea toimii 
sääntelykomiteana; 

b) komissio pyytää näiden vaatimusten pe-
rusteella teknisiä standardeja ja määräyksiä 
ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia mää-
räyksiä koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä ke-
säkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti 
eurooppalaisia standardointielimiä laatimaan 
standardit, jotka täyttävät edellä mainitut 
vaatimukset; 

c) eurooppalaiset standardointielimet hy-
väksyvät toimeksiantojen perusteella stan-
dardit komission ja standardointielinten yh-
teistyöstä annetuissa yleisissä ohjeissa olevi-
en periaatteiden mukaisesti; 

d) komissio antaa joka kolmas vuosi ylei-
sestä tuoteturvallisuudesta annetun direktii-
vin 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kerto-
muksen Euroopan parlamentille ja neuvostol-
le ohjelmistaan, jotka koskevat a) ja b)-
alakohdassa tarkoitettuja standardointivaati-
muksia ja standardisointitoimeksiantoja sekä 
a) ja c)-alakohdassa tarkoitettuja standardeja 
koskevista päätöksistä. Siinä on myös tietoja 
niistä tuotteista, joiden osalta komissio aikoo 
vahvistaa kyseisiä vaatimuksia ja toimeksian-
toja, sekä huomioon otettavista tuotevaarois-
ta ja tämän alan valmistelutöistä. 

Komissio julkaisee 4 artiklan 2 kohdan 
mukaan Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä tällä tavoin hyväksyttävien ja 1 koh-
dassa mainittujen vaatimusten mukaisesti 
laadittavien eurooppalaisten standardien vii-
tetiedot.

Direktiivin 4 artiklan 2 kohdan toisessa 
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alakohdassa säädetään, että jos eurooppalai-
sen standardointielimen ennen tämän direk-
tiivin voimaantuloa hyväksymä standardi 
varmistaa yleisen turvallisuusvaatimuksen 
täyttymisen, komission päättää julkaista sen 
viitetiedot Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä.

4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakoh-
dassa säädetään, että jos jokin standardi ei 
varmista yleisen turvallisuusvaatimuksen 
täyttymistä, komissio poistaa viittauksen sii-
hen kokonaan tai osittain julkaisustaan Eu-
roopan unionin virallisessa lehdessä. 

4 artiklan 2 kohdan 4 alakohdan mukaan 
komissio päättää toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa oma-
aloitteisesti tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä 
direktiivissä jäljempänä säädettyä menettelyä 
käyttäen, jossa komissiota avustava komitea 
toimii sääntelykomiteana, siitä, onko kysei-
nen standardi yleisen turvallisuusvaatimuk-
sen mukainen. Komissio päättää julkaisemi-
sesta tai julkaisuista poistamisesta kuultuaan 
edellä mainittua direktiivin 98/34/EY 5 artik-
lan nojalla perustettua komiteaa. Komissio 
ilmoittaa jäsenvaltioille päätöksestään. 

Tuottajien ja jakelijoiden velvollisuudet  

Sen lisäksi, että tuottajille on asetettu di-
rektiivin 3 artiklassa yleinen velvollisuus 
saattaa markkinoille ainoastaan turvallisia 
tuotteita, heidän muista velvollisuuksistaan 
on säännöksiä direktiivin 5 artiklassa. 

Kunkin tuottajan on 5 artiklan 1 kohdan 
mukaan annettava oman toimintansa osalta 
kuluttajille tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät 
arvioimaan tuotteeseen sen koko tavanomai-
sen tai kohtuudella ennakoitavissa olevan 
käyttöiän aikana liittyvät vaarat, mikäli täl-
laisia vaaroja ei voida heti havaita ilman 
asianmukaista varoitusta, sekä voivat ryhtyä 
varotoimiin. Tällaisen varoituksen olemassa-
olo ei 1 momentin toisen alakohdan mukaan 
kuitenkaan vapauta ketään velvollisuudesta 
noudattaa muita tässä direktiivissä asetettuja 
velvollisuuksia.

Kunkin tuottajan on 5 artiklan 1 kohdan 
kolmannen alakohdan mukaan oman toimin-
tansa osalta toteutettava toimittamiensa tuot-
teiden ominaisuuksiin suhteutetut toimenpi-
teet, joiden avulla he: 

a) saavat tietoa näiden tuotteiden mahdolli-
sesti aiheuttamista vaaroista; 

b) voivat näin ryhtyä tarvittaviin toimiin, 
joihin voi sisältyä vaarojen välttämisen niin 
edellyttäessä markkinoilta poistaminen, ku-
luttajille suunnattu asianmukainen ja tehokas 
tiedotus tai palautusmenettely. 

Mainittuihin toimenpiteisiin on 1 kohdan 
neljännen alakohdan mukaan sisällytettävä 
esimerkiksi: 

a) tuottajan nimen ja yhteystietojen sekä 
tuotetta tai tarvittaessa kyseistä tuote-erää 
koskevien tietojen ilmoittaminen tuotteessa 
tai sen pakkauksessa, paitsi tapauksissa, jois-
sa ilmoittamatta jättäminen on perusteltua; ja 

b) kaikissa tapauksissa, joissa se on aiheel-
lista, kaupan pidettävien tuotteiden tutkimi-
nen pistokokein sekä valitusten tutkiminen ja 
tarvittaessa rekisteröiminen ja seurantatieto-
jen toimittaminen jakelijoille. 

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan neljännessä 
alakohdassa säädetään, että kolmannen ala-
kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet to-
teutetaan vapaaehtoisesti tai toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä 8 artiklan 1 kohdan 
f alakohdan mukaisesti. Palautusmenettelyä 
käytetään viimeisenä keinona, jos muut toi-
met eivät riitä kyseisten vaarojen torjuntaan 
tapauksissa, joissa tuottajat pitävät sitä tar-
peellisena ja jos tuottajien on siihen ryhdyt-
tävä toimivaltaisen viranomaisen toimenpi-
teen vuoksi. Se voidaan toteuttaa alan ole-
massa olevia käytännesääntöjä noudattaen 
kyseisessä jäsenvaltiossa. 

5 artiklan 2 kohdassa säädetään jakelijoille 
velvollisuus toimia osaltaan huolellisesti ja 
edistää soveltuvien turvallisuusvaatimusten 
täyttämistä - erityisesti siten, että he eivät 
toimita tuotteita, jos he tietävät tai heidän pi-
täisi hallussaan olevien tietojen pohjalta am-
mattilaisina pystyä päättelemään, että tuotteet 
ovat kyseisten turvallisuusvaatimusten vas-
taisia.

Jakelijoiden on lisäksi osallistuttava omaan 
toimintaansa liittyviltä osin markkinoille saa-
tettujen tuotteiden turvallisuuden seurantaan, 
erityisesti antamalla tietoja tuotteiden aiheut-
tamista vaaroista, säilyttämällä ja toimitta-
malla tuotteiden alkuperän jäljittämisessä 
tarvittavia asiakirjoja sekä osallistumalla 
tuottajien ja toimivaltaisten viranomaisten to-
teuttamiin toimiin vaarojen välttämiseksi. 
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Heidän on toteutettava omaan toimintaansa 
liittyviltä osin toimenpiteet tehokkaan yhteis-
työn mahdollistamiseksi. 

Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
että jos tuottajat ja jakelijat tietävät tai heidän 
pitäisi hallussaan olevien tietojen pohjalta 
ammattilaisina pystyä päättelemään, että hei-
dän markkinoille saattamansa tuote aiheuttaa 
kuluttajalle vaaroja, jotka ovat ristiriidassa 
yleisen turvallisuusvaatimuksen kanssa, hei-
dän on direktiivin liitteessä I vahvistetuin 
edellytyksin ilmoitettava vaaroista välittö-
mästi jäsenvaltion toimivaltaisille viranomai-
sille ja ilmoitettava erityisesti toimista, joita 
he ovat toteuttaneet kuluttajille aiheutuvan 
vaaran torjumiseksi. Komissio voi muuttaa 
direktiivin liitteessä I olevia näitä ilmoituksia 
koskevia vaatimuksia. Tähän osallistuu di-
rektiivissä säädetty komitea neuvoa antavas-
sa menettelyssä. 

Direktiivin 5 artiklan 4 kohdan mukaan 
tuottajien ja jakelijoiden on oman toimintan-
sa osalta tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa näiden sitä pyytäessä, 
jotta toteutettaisiin toimia sellaisten tuottei-
den aiheuttaman vaaran torjumiseksi, joita he 
toimittavat tai ovat toimittaneet. Toimivaltai-
set viranomaiset päättävät yhteistyömenette-
lyistä mukaan lukien menettelystä, jota nou-
datetaan tuottajien ja jakelijoiden kanssa käy-
tävissä neuvotteluissa tuotteiden turvallisuu-
teen liittyvistä kysymyksistä. 

Jäsenvaltioiden erityiset velvollisuudet ja 
toimivaltuudet  

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun di-
rektiivin 6 artiklan mukaan jäsenvaltioiden 
on huolehdittava siitä, että tuottajat ja jakeli-
jat noudattavat tämän direktiivin mukaisia 
velvollisuuksiaan siten, että markkinoille 
saatettavat tuotteet ovat turvallisia. 

Jäsenvaltioiden on perustettava tai nimettä-
vä toimivaltaiset viranomaiset, joiden tehtä-
vänä on valvoa, että tuotteet täyttävät yleisen 
turvallisuusvaatimuksen, ja huolehdittava sii-
tä, että näillä viranomaisilla on riittävä toi-
mivalta ja että ne käyttävät toimivaltaansa to-
teuttaakseen tämän direktiivin nojalla niiden 
tehtäviin kuuluvia aiheellisia toimenpiteitä. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä toimivaltais-
ten viranomaisten tehtävät, valtuudet, organi-

saatio sekä yhteistyötä koskevat yksityiskoh-
taiset säännöt. Jäsenvaltiot antavat tästä tie-
dot komissiolle, joka toimittaa ne muille jä-
senvaltioille.

Direktiivin 7 artiklassa säädetään, että jä-
senvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin 
mukaisesti annettaviin kansallisiin säännök-
siin kohdistuvien rikkomusten seuraamuksis-
ta ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpi-
teet varmistaakseen niiden täytäntöönpanon. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikea-
suhteisia ja varoittavia. 

Toimivaltaisten viranomaisten käytössä 
olevista markkinavalvonnan keinoista ja seu-
raamuksista on säännöksiä direktiivin 8 artik-
lassa. Artiklassa säädetään varsin seikkape-
räisesti siitä, millaisia keinoja markkinaval-
vonnasta vastuussa olevilla viranomaisilla on 
oltava eri tilanteissa. 

Direktiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaan jä-
senvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
on toimivalta toteuttaa esimerkiksi seuraavia 
toimenpiteitä: 

a) kaikkien tuotteiden osalta: 
i) järjestää riittäviä ja asianmukaisia tuot-

teiden turvallisuusominaisuuksia koskevia 
tarkastuksia myös sen jälkeen, kun tuotteet 
on saatettu markkinoille turvallisina, niin 
kauan kuin niitä käytetään tai kulutetaan; 

ii) vaatia asianosaisilta kaikki tarvittavat 
tiedot;

iii) ottaa näytteitä tuotteista ja suorittaa nii-
den turvallisuustarkastuksia; 

b) kaikkien sellaisten tuotteiden osalta, jot-
ka saattavat aiheuttaa vaaraa tietyissä olosuh-
teissa:

i) vaatia, että tuotteeseen liitetään asianmu-
kaisia, selkeästi ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla laadittuja varoituksia tuotteen mah-
dollisesti aiheuttamista vaaroista sen jäsen-
valtion virallisilla kielillä, jossa tuote pide-
tään kaupan; 

ii) asettaa tuotteen markkinoille saattami-
selle ennakkoehtoja, joilla varmistetaan tuot-
teen turvallisuus; 

c) kaikkien sellaisten tuotteiden osalta, jot-
ka saattavat aiheuttaa vaaraa tietyille henki-
löille:

suorittaa järjestelyitä, joilla varmistetaan, 
että tällaisille henkilöille ilmoitetaan tällai-
sesta vaarasta riittävän ajoissa ja asianmukai-
sella tavalla muun muassa julkaisemalla eri-
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tyisiä varoituksia; 
d) kaikkien mahdollisesti vaarallisten tuot-

teiden osalta: 
kieltää tilapäisesti turvallisuutta koskevien 

tarkastusten tai arviointien edellyttämäksi 
ajaksi ketään toimittamasta tiettyjä tuotteita, 
tarjoutumasta niitä toimittamaan tai esittele-
mästä niitä; 

e) kaikkien vaarallisten tuotteiden osalta: 
kieltää niiden saattaminen markkinoille ja 

toteuttaa tarvittavia lisätoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että kieltoa noudatetaan; 

f) kaikkien markkinoilla jo olevien vaaral-
listen tuotteiden osalta: 

i) määrätä tai järjestää niiden tehokas ja vä-
litön markkinoilta poistaminen sekä varoittaa 
kuluttajia niiden aiheuttamista vaaroista; 

ii) määrätä tai koordinoida tai tarvittaessa 
huolehtia tuottajien ja jakelijoiden kanssa sii-
tä, että kuluttajat palauttavat jo toimitetut 
tuotteet ja että kyseiset tuotteet hävitetään 
asianmukaisella tavalla. 

8 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on toteuttaes-
saan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä 
toimittava perustamissopimuksen ja erityi-
sesti sen 28 ja 30 artiklaa noudattaen siten, 
että kyseiset toimenpiteet toteutetaan tavalla, 
joka on oikeassa suhteessa vaaran vakavuu-
teen ja ottaen ennalta varautumisen periaate 
aiheellisella tavalla huomioon.  

Edelleen 2 kohdassa on yksityiskohtaisia 
säännöksiä, joissa korostetaan vapaaehtoisten 
toimenpiteiden ensisijaisuutta ja todetaan, et-
tä palautusmenettelyä käytetään viimesijai-
sena keinona. 

8 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisilla 
viranomaisilla tulee olla riittävä toimivalta. 

Toimivaltaisten viranomaisten toimenpiteet 
voivat direktiivin 8 artiklan 4 kohdan mu-
kaan tapauksen mukaan kohdistuttava: 

a) tuottajaan; 
b) jakelijoihin näiden toimintaan liittyviltä 

osin ja erityisesti siihen, joka on vastuussa 
ensimmäisestä jakeluvaiheesta kansallisilla 
markkinoilla;

c) kaikkiin muihin henkilöihin, jos se osoit-
tautuu tarpeelliseksi, jotta toimet tuotteen ai-
heuttamien vaarojen välttämiseksi toteutet-
taisiin yhteistyössä. 

Valvonnan suunnittelu 

Direktiivin 9 artiklassa edellytetään, että 
jäsenvaltiot varmistavat tehokasta markki-
noiden valvontaa varten, jolla pyritään var-
mistamaan korkeatasoisen kuluttajien ter-
veyden ja turvallisuuden suojelu, sen, että 
käytettävissä on tarvittavia menettelytapoja. 
Tehokkaaseen markkinavalvontaan kuuluu 
artiklan mukaan myös yhteistyö kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välillä. 

Markkinavalvonnan erityisiä keinoja ja 
menettelytapoja voivat 9 artiklan 1 kohdan 
mukaan olla: 

a) alakohtaisten valvontaohjelmien laatimi-
nen, säännöllinen ajantasaistaminen ja toteut-
taminen tuote- ja vaaraluokittain sekä val-
vontatoimien, havaintojen ja tulosten seuran-
ta;

b) tuoteturvallisuutta koskevan tieteellisen 
ja teknisen tutkimustiedon seuraaminen ja 
ajantasaistaminen; 

c) valvonnan toimivuuden ja tehokkuuden 
säännöllinen tutkiminen ja arviointi sekä to-
teutetun valvontamenetelmän ja organisaati-
on tarkistaminen tarvittaessa. 

9 artiklan 2 kappaleen mukaan jäsenvalti-
oiden on varmistettava, että kuluttajat ja 
muut asianomaiset tahot voivat tehdä tuote-
turvallisuutta sekä seuranta- ja valvontatoi-
mia koskevia ilmoituksia toimivaltaisille vi-
ranomaisille ja että niiden johdosta ryhdytään 
asianmukaisiin toimiin. Jäsenvaltioiden on 
tiedotettava aktiivisesti kuluttajille ja muille 
asianomaisille tahoille tähän tarkoitukseen 
vahvistetuista menettelyistä. 

Hallinnollinen yhteistyö 

Direktiivin 10 artiklassa on säännöksiä, 
joiden mukaan komissio edistää tuoteturval-
lisuuden alalla toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa eurooppalaisena verkkona ja osal-
listuu toimintaan erityisesti hallinnollisen yh-
teistyön muodossa. Verkkona toimiminen ta-
pahtuu koordinoidusti olemassa olevien mui-
den yhteisön menettelytapojen kanssa. Ver-
kon tavoitteena on erityisesti helpottaa seu-
raavia toimia: 

a) tietojen vaihto vaarojen arvioinnista, 
vaarallisista tuotteista, testausmenetelmistä ja 
testituloksista, uusista tieteellisistä tutkimus-
tuloksista ja muista valvontatoimissa huomi-
oon otettavista seikoista; 
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b) yhteisten valvonta- ja testaushankkeiden 
perustaminen ja toteutus; 

c) asiantuntemuksen ja parhaiden menette-
lytapojen vaihto sekä koulutusyhteistyö; 

d) vaarallisten tuotteiden jäljittämisen, 
markkinoilta poistamisen ja palautusmenette-
lyyn liittyvän yhteisön tasolla tapahtuvan yh-
teistyön tehostaminen. 

Tietojenvaihto 

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetussa 
direktiivissä on lähtökohtana, että kuluttajien 
terveyden ja turvallisuuden korkean suojan 
tason varmistamiseksi ja sisämarkkinoiden 
yhtenäisyyden säilyttämiseksi komissiolle on 
ilmoitettava pääsääntöisesti kaikista toimen-
piteistä, joilla rajoitetaan jonkin tuotteen 
saattamista markkinoille taikka jotka edellyt-
tävät tuotteen poistamista markkinoilta tai 
palautusmenettelyn käyttöä. 

Ilmoitusmenettelystä on säännöksiä direk-
tiivin 11 ja 12 artiklassa. Näistä 12 artikla 
koskee ilmoitusmenettelyä silloin, kun ky-
symyksessä olevasta tuotteesta aiheutuu va-
kavaa vaaraa ja 11 artikla ilmoituksia silloin, 
kun kysymys on yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annetun direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvasta tuotteesta mutta tuotteen, jonka 
markkinoille saattamista tai markkinoilla pi-
toa valvontaviranomainen päätöksellään ra-
joittaa, ei katsota aiheuttavan 12 artiklassa 
tarkoitettu vakavaa vaaraa. 

Direktiivin 11 artiklan 1 kohdan mukaan 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, jos 
se toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, joilla ra-
joitetaan tuotteen saattamista markkinoille tai 
jotka edellyttävät sen poistamista markkinoil-
ta. Myös toimenpiteen perusteluista on ilmoi-
tettava komissiolle. 

Jos ilmoituksen tekevä jäsenvaltio katsoo, 
että vaaran vaikutukset eivät ulotu tai eivät 
voi ulottua kyseisen jäsenvaltion alueen ul-
kopuolelle, sen on ilmoitettava toimenpiteis-
tä, mikäli niihin liittyy tietoja, joilla saattaa 
olla merkitystä jäsenvaltioille tuoteturvalli-
suuden kannalta. Erityisesti on ilmoitettava, 
jos kysymys on uudesta vaarasta, josta ei ole 
vielä mainittu muissa ilmoituksissa. Muissa 
tapauksissa vaikutuksiltaan paikallisista vaa-
roista ei tarvitse ilmoittaa. 

Komissio toimittaa 11 artiklan 2 kohdan 

mukaan ilmoituksen muille jäsenvaltioille, 
jollei se ilmoitukseen sisältyvien tietojen tar-
kastelun perusteella totea toimenpidettä yh-
teisön lainsäädännön vastaiseksi. Tällöin 
komissio ilmoittaa asiasta välittömästi jäsen-
valtiolle, joka toteutti toimenpiteen. Toisin 
kuin aikaisemmassa, vuonna 1992 annetussa 
direktiivissä yleisestä tuoteturvallisuudesta, 
komission ei uuden direktiivin mukaan tar-
vitse ennen ilmoituksen edelleen lähettämistä 
käydä neuvotteluja osapuolten kanssa. 

Direktiivin 12 artiklan mukaan jäsenvaltion 
on välittömästi ilmoitettava komissiolle Ra-
pexia käyttäen, jos se toteuttaa tai päättää to-
teuttaa, suosittaa tai sopia tuottajien ja jakeli-
joiden kanssa vapaaehtoisia tai pakollisia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on jäsen-
valtion omalla alueella estää tai rajoittaa tuot-
teen kaupan pitämistä tai mahdollista käyttöä 
taikka asettaa näille erityisehtoja sen vuoksi, 
että kyseinen tuote aiheuttaa vakavaa vaaraa. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle vä-
littömästi kaikkiin kyseisiin toimenpiteisiin 
tehdyistä muutoksista tai toimenpiteiden lo-
pettamisesta. 

Jos ilmoituksen tekevä jäsenvaltio katsoo, 
että vaaran vaikutukset eivät ulotu tai eivät 
voi ulottua kyseisen jäsenvaltion alueen ul-
kopuolelle, sen on toimittava edellä 11 artik-
lassa määriteltyjen sääntöjen mukaisesti. 

12 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan 
mukaan jäsenvaltiot voivat toimittaa komis-
siolle hallussaan olevia, vakavaa vaaraa kos-
kevia tietoja jo ennen kuin ne päättävät to-
teuttaa kyseisiä toimenpiteitä. 

Direktiivin mukaan myös tuottajien ja jake-
lijoiden kanssa sovitut vapaaehtoiset tuottei-
den markkinoille saattamista tai markkinoilla 
oloa koskevat järjestelyt tulee ilmoittaa Ra-
pexia käyttäen, jos tuote aiheuttaa vakavaa 
vaaraa.

Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan mukaan 
komissio saatuaan tällaisen ilmoituksen tar-
kistaa, ovatko ne tämän artiklan ja Rapexin 
toimintaan sovellettavien määräysten mukai-
sia, ja toimittaa tiedot muille jäsenvaltioille, 
joiden vuorostaan on heti annettava komissi-
olle tiedoksi toteuttamansa toimenpiteet. 

Direktiivin liitteessä II esitetään yksityis-
kohtaisia menettelyohjeita sekä 11 artiklassa 
että 12 artiklassa tarkoitetuista ilmoituksista. 
11 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakoh-
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dassa säädetään lisäksi, että komissio laatii ja 
saattaa säännöllisesti ajan tasalle ohjeet Ra-
pexin hallinnoinnista sekä ilmoitusmenette-
lyistä yleensä. Ohjeiden laadinnassa komis-
siota avustaa direktiivissä tarkoitettu jäsen-
valtioiden edustajista koostuva komitea neu-
voa antavassa menettelyssä. 

12 artiklan 4 kohdan mukaan Rapex anne-
taan ehdokasmaiden, kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen käyttöön niiden ja 
yhteisön välillä tehtävissä sopimuksissa mää-
riteltävien yksityiskohtaisten sääntöjen mu-
kaisesti. Sopimusten on perustuttava vasta-
vuoroisuuteen ja niiden on sisällettävä yhtei-
sössä sovellettavia salassapitosäännöksiä 
vastaavat määräykset. 

Yhteisön toimenpiteet vakavan vaaran aihe-
uttamien tuotteiden luomissa tilanteissa 

Direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa sääde-
tään, että jos komissio saa tietoonsa, että jo-
kin tuote aiheuttaa vakavaa vaaraa kuluttaji-
en terveydelle tai turvallisuudelle eri jäsen-
valtioissa, komissio voi, yhteisön jonkin tie-
dekomitean toimivaltaan kuuluvan tieteelli-
sen kysymyksen herätessä, kyseisen vaaran 
osalta toimivaltaista tiedekomiteaa kuultuaan 
sekä jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa 
komiteaa sääntelymenettelyssä kuultuaan 
tehdä asiassa päätöksen. Tällaisessa komissi-
on päätöksessä jäsenvaltioilta edellytetään 
jonkin direktiivin 8 artiklan 1 kohdan b–f 
alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen toteut-
tamista, jos samanaikaisesti: 

a) jäsenvaltioiden kanssa käydyissä neuvot-
teluissa on tullut ilmi, että jäsenvaltioiden 
toimintatavat ovat ilmeisen erilaisia sen osal-
ta, kuinka vaaratilanne ratkaistaan tai tullaan 
ratkaisemaan; ja 

b) tuotteen aiheuttamaa vaaraa ei voida sen 
luonteen vuoksi ja ongelman kiireellisyyden 
edellyttämällä tavalla käsitellä kyseiseen 
tuotteeseen sovellettavassa yhteisön erityis-
lainsäädännössä säädettyjen muiden menette-
lyjen mukaisesti; ja 

c) vaara voidaan tehokkaasti torjua ainoas-
taan toteuttamalla asianmukaisia toimenpitei-
tä yhteisön tasolla, jotta varmistetaan yhte-
näisen ja korkeatasoisen kuluttajien tervey-
den ja turvallisuuden suoja ja sisämarkkinoi-
den asianmukainen toiminta. 

Komission edellä mainitut päätökset ovat 
voimassa enintään yhden vuoden. Niiden 
voimassaoloa voidaan samaa menettelyä 
noudattaen jatkaa enintään yhdellä vuodella 
kerrallaan. Tiettyjä yksilöityjä tuotteita tai 
tuote-eriä koskevien päätösten voimassaolo-
aikaa ei kuitenkaan ole rajoitettu. 

Direktiivin 13 artiklan 3 kohdan mukaan 
vaarallisia tuotteita, joista on tehty edellä tar-
koitettu komission päätös, ei saa viedä yhtei-
söstä, ellei kyseisessä päätöksessä toisin 
määrätä. 

13 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltioi-
den on toteutettava kaikki tarvittavat toimen-
piteet edellä mainittujen komission päätösten 
täytäntöön panemiseksi 20 päivän kuluessa, 
jollei kyseisissä päätöksissä ole ilmoitettu 
muuta määräaikaa. 

Edelleen säädetään 13 artiklan 5 kohdassa, 
että toimenpiteiden täytäntöönpanosta vas-
tuussa olevien toimivaltaisten viranomaisten 
on yhden kuukauden kuluessa annettava asi-
anosaisille mahdollisuus esittää näkökantan-
sa ja ilmoitettava niistä komissiolle. 

Komiteamenettelyt 

Direktiivin 14 ja 15 artiklassa on säännök-
siä komiteasta, joka avustaa komissiota ylei-
sestä tuoteturvallisuudesta annettuun direk-
tiiviin liittyvissä kysymyksissä. Tämä komi-
tea toimii sääntelymenettelyä noudattaen sil-
loin, kun se käsittelee direktiivin 4 artiklassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä, jotka koskevat eu-
rooppalaisten standardointielinten hyväksy-
miä standardeja, sekä 13 artiklassa tarkoitet-
tuja ehdotuksia komission päätöksiksi tilan-
teissa, joissa jokin tuote aiheuttaa vakavaa 
vaaraa kuluttajien terveydelle ja turvallisuu-
delle ja muut 13 artiklassa asetetut edellytyk-
set ovat olemassa. 

Muissa asioissa komitea toimii neuvoa an-
tavaa menettelyä noudattaen. 

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 

Tietojen saatavuus ja salassapito 

Direktiivin 16 artiklan mukaan jäsenvalti-
oiden viranomaisten tai komission käytettä-
vissä olevien tietojen, jotka koskevat tuotteis-
ta kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle 
aiheutuvaa vaaraa, on avoimuusvaatimusten 
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mukaisesti oltava pääsääntöisesti yleisön saa-
tavilla. Tämä ei vaikuta valvonta- ja tutkinta-
toimien edellyttämiin rajoituksiin. Yleisön 
saatavissa on oltava erityisesti tiedot, jotka 
koskevat tuotteen tunnistamista, vaaran 
luonnetta ja toteutettuja toimenpiteitä. 

Loppusäännökset. Direktiivin 17–24 artik-
loissa on lähinnä hallinnollisia, menettelylli-
siä ja tiedotuksellisia säännöksiä. 17 artiklas-
sa viitataan neuvoston direktiivin tuotevas-
tuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, ase-
tusten ja hallinnollisten määräysten lähentä-
misestä (85/374/ETY) ja todetaan että ylei-
sestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi 
ei rajoita tämän vastuukysymyksiä käsittele-
vän direktiivin soveltamista. 

Direktiivin 18 artiklassa velvoitetaan pe-
rustelemaan kaikki direktiivin perusteella 
tehdyt tuotteen markkinoilla saattamisen ra-
joittamista, markkinoilta poistamista tai pa-
lautusmenettelyn käyttöä koskevat päätökset 
asianmukaisesti. Päätökset on annettava 
mahdollisimman pian tiedoksi asianosaiselle, 
ja niissä on mainittava kyseisessä jäsenvalti-
ossa voimassa oleviin säännöksiin perustuvat 
muutoksenhakukeinot ja niiden käyttämistä 
koskevat määräajat. 

Aina kun se on käytännössä mahdollista, 
asianosaisille on varattava tilaisuus lausun-
non antamiseen ennen toimenpiteen toteut-
tamista. Jos näin ei asian kiireellisyyden 
vuoksi ole toimittu etukäteen, lausunnon an-
tamiseen on varattava tilaisuus kohtuullisessa 
ajassa toimenpiteen täytäntöönpanon jälkeen. 
Toimenpiteissä, jotka edellyttävät tuotteen 
markkinoilta poistamista tai palautusmenette-
lyn käyttöä, on kannustettava jakelijoita, 
käyttäjiä ja kuluttajia osallistumaan tällaisten 
toimenpiteiden toteutukseen. 

18 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioi-
den on huolehdittava siitä, että kaikki toimi-
valtaisten viranomaisten toteuttamat, tuotteen 
markkinoille saattamisen rajoittamista, sen 
markkinoilta poistamista tai palautusmenette-
lyn käyttöä koskevat toimenpiteet voidaan 
saattaa toimivaltaisen tuomioistuimen käsi-
teltäviksi. Saman artiklan 3 kohdan mukaan 
mikään tämän direktiivin perusteella tehty 
tuotteen markkinoille saattamisen rajoitta-
mista, markkinoilta poistamista tai palautus-
menettelyn käyttöä koskeva päätös ei vaikuta 
tapauksessa sovellettavaan kansallisen rikos-

lain mukaiseen vastuun arviointiin sen osa-
puolen osalta, jolle päätös on osoitettu. 

19 artiklan 1 kohdassa todetaan, että ko-
missio voi antaa direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevat kysymykset ja erityisesti markki-
noiden valvontaa ja seurantaa koskevat ky-
symykset 15 artiklassa tarkoitetun komitean 
käsiteltäväksi. Artiklan 2 kohdan mukaan 
komissio antaa joka kolmas vuosi 15 päivästä 
tammikuuta alkaen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta. 

Direktiivin 20 artiklan mukaan komissio 
yksilöi palvelujen turvallisuutta koskevan yh-
teisön toiminnan tarpeet, mahdollisuudet ja 
painopisteet ja antaa ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2003 kertomuksen Euroopan parla-
mentille ja neuvostolle siihen tarvittaessa liit-
tyvine asiaa koskevine ehdotuksineen. 

2.2.5 Euroopan yhteisön tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta koskeva uusi sääntely 

Esityksen kohteena olevaan lainsäädäntöön 
tullee jossain määrin vaikuttamaan Euroopan 
yhteisön uusi, tavaroiden vapaata liikkuvuut-
ta koskeva sääntely. Tähän niin sanottuun ta-
varapakettiin sisältyy useita säädöksiä: Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 764/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 
2008, tiettyjen kansallisten teknisten määrä-
ysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa 
laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin kos-
kevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 
3052/95/EY kumoamisesta eli niin sanottu 
asetus vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinä-
kuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen 
liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa 
koskevista vaatimuksista ja neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta ja 
tätä täydentävä Euroopan Parlamentin ja 
neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 
päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja 
päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta. Näi-
den säädösten tarkka vaikutus yleiseen tuote-
turvallisuusdirektiiviin ja Suomen yleiseen 
tuoteturvallisuussääntelyyn sekä näiden so-
veltamiseen on vielä selvityksen alla. Komis-
sio aikoo laatia ohjeistusta asiasta. Vastavuo-
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roista tunnustamista koskevaa asetusta sovel-
letaan 13 päivästä toukokuuta 2009 alkaen. 
Akkreditointia ja markkinavalvontaa koske-
vaa asetusta sovelletaan 1 päivästä tammi-
kuuta 2010 alkaen. 

2.3 Nykytilan arviointi 

Nykyinen laki kulutustavaroiden ja kulutta-
japalvelusten turvallisuudesta on ollut voi-
massa vasta muutaman vuoden. 

Tuoteturvallisuuslainsäädännön yleiset läh-
tökohdat ja periaatteet ovat osoittautuneet 
tarkoituksenmukaisiksi. Ne ovat suurelta osin 
yhdenmukaisia ja sopusoinnussa Suomea 
velvoittavan Euroopan unionin tuoteturvalli-
suussääntelyn kanssa. 

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta on osa ympäristöter-
veydenhuoltoa, josta on säädetty kansanter-
veyslaissa. Eräitä muita ympäristöterveyden-
huollon lakeja on merkittävässä määrin uu-
distettu kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta annetun lain säätämi-
sen jälkeen, mikä on johtanut siihen, että laki 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten
turvallisuudesta eroaa muun muassa raken-
teeltaan muista ympäristöterveydenhuollon 
laeista. On tarkoituksenmukaista, että ympä-
ristöterveydenhuollon eri laeissa otetaan riit-
tävästi huomioon kutakin sääntelyalaa kos-
kevat erityispiirteet. Toisaalta on erityisesti 
aluehallinnon ja paikallishallinnon valvonta-
viranomaisten kannalta hyödyllistä, että nä-
mä lait ovat rakenteeltaan ja samantyyppisiä 
seikkoja koskevien sääntelyjensä osalta mah-
dollisimman samansisältöisiä. Yhdenmukai-
suutta muun ympäristöterveydenhuollon 
sääntelyn kuten elintarvikelain kanssa ei täs-
sä tapauksessa ole mahdollista saada aikaan 
muilla keinoin kuin kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuudesta annettua 
lakia muuttamalla. Tämä on tarpeen erityi-
sesti paikallistason valvontaviranomaisten 
työn sekä ympäristöterveydenhuollon suun-
nittelun vuoksi. 

Lain voimassaoloaikana saadut kokemuk-
set osoittavat, että lakia olisi tarpeen muuttaa 
tietyiltä osin. Etenkin on tarvetta yksinker-
taistaa ja selkeyttää laissa käytettäviä käsit-
teitä, täsmentää valvonnan suunnittelua kos-
kevia säännöksiä sekä selkeyttää valvontavi-

ranomaisten toimivaltuuksia koskevia sään-
nöksiä.

Kansallisessa tuoteturvallisuuslainsäädän-
nössä ovat alun perin, vuodesta 1987 alkaen 
vastuutahona olleet vain elinkeinonharjoitta-
jat. Kun tämän lainsäädännön soveltamisalaa 
on laajennettu ensin vuonna 1993 ja myö-
hemmin 2004 niin, että lainsäädäntö koskee 
kulutustavaroiden lisäksi myös kuluttajaan 
rinnastettaville henkilöille luovutettavia tava-
roita sekä kuluttajapalveluksia ja myös muita 
kuin kaupallisia palveluksia ja vastuutahoksi 
ovat tulleet myös julkishallinnon toimijat ja 
yksityiset toimijat muussa kuin elinkeinotoi-
minnassa, laissa olevat käsitteet ja määritel-
mät eivät sovellu tarkoituksenmukaisella ta-
valla nykyiseen sääntelyyn. 

Eräissä ympäristöterveydenhuollon laeissa 
on toiminnanharjoittajalle asetettu velvolli-
suus ilmoittaa valvontaviranomaiselle toi-
minnan aloittamisesta tai hakea lupa toimin-
nalle. Lakiin kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta ei tällaista sään-
telyä nykyisin sisälly. Paikallistason valvon-
nassa saatujen kokemusten mukaan näyttäisi 
olevan syytä harkita, olisiko tällainen säänte-
ly tarkoituksenmukaista yleisessä tuotetur-
vallisuuslainsäädännössä, esimerkiksi niin, 
että se koskisi sellaisia kuluttajapalveluja, 
joihin voi liittyä merkittäviä riskejä. Näitä 
palveluja koskevan ilmoitusvelvollisuuden 
voidaan arvioida lisäävän turvallisuutta ja 
olevan valvontaviranomaisten toiminnan 
kannalta tarkoituksenmukaista. Vastaavia 
hyötyjä ei arvioida saavutettavan suosituksin 
tai muin vastaavin järjestelyin.  

Vaikka kansallisessa tuoteturvallisuuslain-
säädännössä on alusta asti asetettu elinkei-
nonharjoittajille ja myöhemmin myös muille 
palvelun tarjoajille huolellisuusvelvollisuus, 
sen tarkempi merkitys on paikoin jäänyt toi-
minnanharjoittajille jokseenkin epäselväksi. 
Kuluttajavirasto on laatinut ohjeistusta kulut-
tajapalveluita tarjoavien tahojen omavalvon-
nasta. Kuluttajavirasto on myös ohjeistukses-
saan katsonut jo vuonna 2003, että esimer-
kiksi ohjelmapalveluita tarjoavan tahon on 
huolellisuusvelvollisuutensa täyttääkseen 
käytännössä laadittava kirjallinen turvalli-
suusasiakirja. Koska ennen toiminnan aloit-
tamista toiminnanharjoittajan tulee tuntea tar-
joamansa tavaroihin ja palveluihin liittyvät 
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vaarat, on tarpeen asettaa laissa suurimpia 
riskejä sisältäviä kuluttajapalveluita tarjoavil-
le toiminnanharjoittajille velvollisuus laatia 
toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja. 
Vaikka nimenomainen velvollisuus asetettai-
siinkin vain joillekin palvelulajeille, kirjalli-
nen turvallisuussuunnittelu voi olla tarpeen 
myös muita kuluttajapalveluja tarjottaessa. 

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännös-
sä on viranomaistoiminnan ohjauksesta ja 
suunnittelusta yhtäältä yhteistä lainsäädäntöä. 
Toisaalta näitä suunnittelukysymyksiä käsi-
tellään erikseen kussakin ympäristötervey-
denhuollon laissa ja niiden nojalla annetuissa 
alemmanasteisissa säädöksissä. Kulutustava-
roiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudes-
ta annetun lain tätä koskevia nykyisiä sään-
nöksiä on syytä selkeyttää jo senkin vuoksi, 
että ne on laadittu ajankohtana, jolloin ny-
kyistä suunnittelujärjestelmää vasta valmis-
teltiin.

Valvontaviranomaisten käytössä olevia 
valvontakeinoja koskevat säännökset ovat 
osoittautuneet käytännössä osittain vaikea-
selkoiseksi, joten niiden selkeyttämiseen 
näyttäisi olevan syytä. Myös tältä osin on 
mahdollisuuksien mukaan syytä pyrkiä yh-
denmukaistamaan näitä hallinnollisia pakko-
keinoja koskevia säännöksiä muun ympäris-
töterveydenhuollon lainsäädännön kanssa. 
Vuonna 2004 toteutetun lainsäädäntömuu-
toksen jälkeen kuntien tuoteturvallisuusval-
vontaa tekeviä viranhaltijoita on runsaasti 
koulutettu hallinnollisten pakkokeinojen 
käyttämiseen liittyvistä kysymyksistä. Tästä 
huolimatta kyseiset säännökset koetaan edel-
leen hankaliksi soveltaa. 

Kuluttajavirasto teetti vuonna 2008 tutki-
muksen elinkeinonharjoittajien tiedontasosta 
tuoteturvallisuuslainsäädäntöön liittyen ja 
niiden toiminnasta tavaroiden turvallisuuden 
varmistamiseksi. Tutkimus oli kohdistettu 
erityisesti kulutustavaroiden kaupan sisään-
ostotehtävissä työskenteleville henkilöille. 
Tutkimus osoitti, että yritykset tuntevat hei-
kosti tuoteturvallisuussääntelyä.  

Vallitsevassa tilanteessa katsotaan tarpeel-
liseksi muuttaa yleistä tuoteturvallisuussään-
telyä esitettävällä tavalla. Esimerkiksi viran-
omaisten antamilla ohjeilla ei voida arvioida 
päästävän riittävään lopputulokseen. 

3 Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

3.1 Esityksen tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on kehittää ja selven-
tää voimassa olevaa lakia kulutustavaroiden 
ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta sillä 
tavoin, että sen säännökset olisivat mahdolli-
simman selkeitä ja havainnollisia niin elin-
keinonharjoittajien ja muiden palveluntarjo-
ajien, kuluttajien kuin viranomaistenkin kan-
nalta. Lain yleistavoitteeseen, pyrkimykseen 
estää ennakolta tai vastaisuudessa vaarallisis-
ta kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista 
aiheutuvia terveys- ja omaisuusvaaroja, ei 
ehdoteta muutoksia. Lain yleistavoitteena on 
myös varmistaa kulutustavaroiden ja kulutta-
japalveluiden turvallisuus. 

3.2 Keskeiset ehdotukset 

Lain nimi 

Kun nykyinen laki säädettiin vuonna 2004, 
muutettiin aikaisemmin voimassa olevan lain 
nimi, tuoteturvallisuuslaki, laiksi kulutusta-
varoiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuu-
desta.

Nykyinen nimi vastaa hyvin lain sovelta-
misalaa mutta on verrattain pitkä. Sen vuoksi 
ehdotetaan, että lain nimi muutettaisiin muo-
toon kuluttajaturvallisuuslaki, joka on lyhy-
empi, mutta kuvaa kuitenkin hyvin lain sisäl-
töä ja soveltamisalaa. Lähinnä kulutustava-
roihin viittaavan tuote-sanan sijaan kuluttaja-
turvallisuus-käsite lain nimessä kuvaisi 
enemmän sitä, että tuoteturvallisuussääntely 
tänä päivänä Suomessa tarkoittaa kuluttajan 
turvallisuutta laajemmin kuin ainoastaan ku-
lutustavaroiden eli myös erilaisten kuluttaja-
palveluiden turvallisuutta. Tämä olisi myös 
yhdenmukaista kansainvälisissä yhteyksissä 
käytettävän termin ”consumer safety” kans-
sa, joka on laajempi käsite kuin kulutustava-
roihin liittyvä tuoteturvallisuus (”product sa-
fety”). 

Lain tarkoitus 

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetussa laissa ei nykyisin 
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ole nimenomaista säännöstä lain tarkoituk-
sesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi tätä kos-
keva uusi pykälä. Muissa ympäristötervey-
denhuollon laeissa tällainen tavoitepykälä on. 

Lain soveltamisala 

Soveltamisalaan liittyen ehdotetaan sitä 
määrittäviä lain tiettyjä määritelmiä uudistet-
taviksi. Aiempien elinkeinonharjoittajan ja 
muun palvelun tarjoajan käsitteiden sijasta 
ehdotetaan laissa määriteltäväksi tavaran 
luovuttaja sekä palvelun tarjoaja. Lisäksi 
määritelmiin ehdotetaan lisättäväksi molem-
mat edellä mainitut vastuutahot kattava toi-
minnanharjoittajan määritelmä sekä riskinar-
vioinnin määritelmä. Ehdotetuilla muutoksil-
la ja lisäyksillä ei muuteta soveltamisalaa 
asiallisesti.

Määritelmät 

Tuoteturvallisuuslainsäädäntöä kehitettäes-
sä on lakiin sisällytetty useaan otteeseen, eri-
tyisesti vuonna 1993 ja 2004 uusia käsitteitä 
ja määritelmiä, kuten kuluttajaan rinnastetta-
va henkilö ja muu palvelun tarjoaja. Monet 
aikaisemmat määritelmät kuten kuluttajan, 
elinkeinonharjoittajan ja kulutustavaran mää-
ritelmät ovat aivan tai miltei samassa muo-
dossa kuin vuonna 1986 säädetyssä tuotetur-
vallisuuslaissa.

Voimassa olevassa laissa kulutustavaroiden 
ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta käy-
tetään käsitteitä kuluttajapalvelus ja palvelus. 
Näiden sijasta ehdotetaan otettavaksi käyt-
töön muodot kuluttajapalvelu ja palvelu. 

Lain selkeyttämiseksi ehdotetaan, että vas-
tuutahoksi säädettäisiin nykyisen elinkeinon-
harjoittajan ja muun palvelun tarjoajan ase-
masta toiminnanharjoittaja. Tähän toimin-
nanharjoittajan käsitteeseen sisältyisi tavaran 
luovuttaja, jolla tarkoitettaisiin luonnollista 
henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeus-
henkilöä, joka valmistaa tuo maahan, vie 
maasta, kuljettaa maan kautta, pitää kaupan, 
tarjoaa, myy tai muutoin luovuttaa tai välittää 
kulutustavaroita. Toiminnanharjoittajan kä-
sitteeseen sisältyisi myös palvelun tarjoaja, 
jolla tarkoitettaisiin sellaista luonnollista 
henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeus-
henkilöä, joka suorittaa, pitää kaupan, tarjo-

aa, myy tai muutoin luovuttaa tai välittää ku-
luttajapalveluja. Toiminnanharjoittajan käsit-
teellä voitaisiin lain sanamuotoa tuntuvasti 
yksinkertaistaa ja selkeyttää. Tämä olisi li-
säksi yhteneväistä muiden ympäristötervey-
denhuollon lakien kanssa, sillä esimerkiksi 
terveydensuojelulaissa käytetään samaa ter-
miä ”toiminnanharjoittaja”, ja toisaalta elin-
tarvikelaissa paljolti vastaavaa termiä ”elin-
tarvikealan toimija”. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös eräitä 
uusia määritelmiä, jotka on koettu tarpeelli-
siksi lain soveltamisen kannalta. Esimerkiksi 
termi riskinarviointi on katsottu niin keskei-
seksi, että se on tarpeen määritellä laissa.  

Ehdotuksessa selkeytettäisiin myös lain 
velvoittamien toiminnanharjoittajien piiriä 
sisällyttämällä sekä tavaran luovuttajan että 
palvelun tarjoajan määritelmään tahot, jotka 
välittävät kulutustavaroita tai kuluttajapalve-
luja.

Velvollisuus ilmoittaa kunnan valvontavi-
ranomaiselle kuluttajapalvelujen tarjoamisen 
aloittamisesta silloin, kun palveluun voi liit-
tyä merkittäviä riskejä 

Voimassa olevassa laissa kulutustavaroiden 
ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ei 
aseteta toiminnanharjoittajille velvollisuutta 
tehdä valvontaviranomaiselle ilmoitusta toi-
minnan aloittamisesta, muuttamisesta tai lo-
pettamisesta. Esimerkiksi terveydensuojelu-
laissa ja elintarvikelaissa on säännöksiä en-
nakkoon ilmoittamisesta silloin, kun kysy-
mys on sellaisista valvontakohteista, joissa 
tämä katsotaan tarpeelliseksi. 

Kunnallisissa valvontayksiköissä ilmoitus-
velvollisuuden puuttumista tuoteturvallisuus-
lainsäädännöstä pidetään puutteena ja eräänä 
syynä paikallistason valvonnan hajanaisuu-
teen. Koska toiminnanharjoittajan ei tarvitse 
tehdä ilmoitusta toiminnan aloittamisesta, 
valvontaviranomainen ei välttämättä edes 
tiedä, mitä kohteita sillä on valvottavanaan. 
Valvontakohteiden suuren määrän ja valvon-
tayksiköiden niukkojen resurssien takia mo-
nessa kunnassa on pidetty kohteiden kartoit-
tamista yksin valvontaviranomaisen toimin 
ylivoimaisena tehtävänä. Koska muissa ym-
päristöterveydenhuollon laeissa pääsääntöi-
sesti on nähty tarpeelliseksi ainakin joidenkin 
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kohdetyyppien osalta ilmoitus- tai lupame-
nettely, tämä korostaa näiden kohteiden mer-
kitystä valvonnassa. Kun tuoteturvallisuus-
puolella vastaavaa menettelyä ei ole ja toi-
saalta ympäristöterveydenhuollon resurssit 
ovat rajalliset, asetelma on merkinnyt sitä, et-
tä ympäristöterveydenhuollon valvonnassa 
on keskitytty enemmän siihen valvontaan, jo-
ta ilmoitukset tai luvat koskevat. 

Viimeaikaiset kehityshankkeet ympäristö-
terveydenhuollon kohdetietojärjestelmän 
luomiseksi ovat osaltaan osoittaneet, että tuo-
teturvallisuusvalvonnassa vallitsee erikoinen 
tilanne suhteessa muiden ympäristötervey-
denhuollon lakien mukaiseen valvontaan. 
Muissa laeissa edellytetään lähtökohtaisesti, 
että viranomaiselle tehdään ilmoitus tai hae-
taan lupa, ennen kuin toiminta voidaan aloit-
taa. Tuoteturvallisuusvalvonnassa voidaan 
nykyisin lähinnä kehottaa kuntien valvonta-
viranomaisia käyttämään mahdollisuuksien 
mukaan hyväksi näitä muiden lakien perus-
teella tehtyjä ilmoituksia, vaikka kuluttajien 
turvallisuuden kannalta keskeisimmät asiat 
saattavat liittyä juuri tuoteturvallisuuslain-
säädäntöön.

Yleisessä tuoteturvallisuuslainsäädännössä 
ei ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista sää-
tää yleistä velvollisuutta tehdä valvontavi-
ranomaiselle ilmoitusta ennen toiminnan 
aloittamista. Tämän johdosta velvollisuus 
etukäteen tehtävästä ilmoituksesta rajoitettai-
siin ehdotuksen mukaan laissa lueteltuihin 
tiettyihin kuluttajapalveluihin, joihin voi liit-
tyä merkittäviä riskejä.  

Tällaisia palveluita on määritetty muun 
muassa Kuluttajaviraston laatimassa tuote-
turvallisuusvalvonnan valvontakriteeristössä 
ja valvontaohjelmassa. Kunnat suunnittelevat 
valvontaansa Kuluttajaviraston laatiman tuo-
teturvallisuusvalvonnan valtakunnallisen 
valvontaohjelman perusteella. 

Kuluttajapalvelujen valvonnassa tunnetaan 
nykyisin jokseenkin hyvin kohdetyypit, joi-
hin tyypillisesti voi liittyä erityisiä tai merkit-
täviä riskejä. Käytännössä osa näistä kohteis-
ta on myös kirjattu kuntien valvontaviran-
omaisten kohderekistereihin muiden ympä-
ristöterveydenhuollon toimialojen, kuten 
elintarvikevalvonnan ja terveydensuojelun 
kautta. Kuluttajaviraston tietojen mukaan ku-
luttajapalveluihin liittyviä kohteita, jotka 

voidaan katsoa asiakasturvallisuuden kannal-
ta merkittäviksi, on yhteensä noin 21 000. 
Näistä valtaosa on kuntien ylläpitämiä. Suu-
rimpina kohdetyyppeinä ovat leikkikentät 
(11 000) ja uimarannat (3 000). Kaupallisia 
palveluntarjoajia eli elinkeinonharjoittajia on 
joitakin tuhansia. Asiakasturvallisuuden kan-
nalta merkittävät kohteet ovat osin sellaisia, 
että niistä tehdään jo nykyiselläänkin ilmoi-
tus terveydensuojelulain nojalla. 

Jos lakiin sisällytettäisiin säännöksiä ilmoi-
tuksista, joita on tehtävä valvontaviranomai-
selle ennen tiettyjen kuluttajapalvelujen tar-
joamisen aloittamista, ilmoitusvelvollisuus 
voitaisiin käytännössä toteuttaa helposti, 
koska kunnissa on jo kokemusta muun muas-
sa terveydensuojelulain mukaisista ilmoituk-
sista. Käytännössä terveydensuojelulain ja 
kuluttajaturvallisuuslain sekä ylipäänsä ym-
päristöterveydenhuollon lakien mukaisten 
ilmoitusten tekemisessä voitaisiin käyttää 
samaa lomaketta ja muuta asiankirja-
aineistoa, joissa olisi omat kohtansa, mihin 
merkitä, mitä kaikkia ympäristöterveyden-
huollon laeissa säädettyjä ilmoituksia asian-
omainen ilmoitus koskee. Tulevaisuudessa 
kohteet rekisteröityisivät samaan ympäristö-
terveydenhuollon kohdetietojärjestelmään, 
jolloin eri ilmoituksista ei siten koituisi val-
vontaviranomaisille juurikaan lisävaivaa. 

Tilanteissa, joissa palveluntarjoajalla on 
vastuullaan useita samantyyppisiä palveluita 
tai samankaltaisia riskejä sisältäviä kohteita, 
olisi tarkoituksenmukaista, että näistä palve-
luista ja kohteista voitaisiin tehdä kunnan 
valvontaviranomaiselle vain yksi yhteinen 
ilmoitus, joka sisältäisi riittävät tiedot kaikis-
ta palveluista ja kohteista. Näin esimerkiksi 
kunnan leikkikentät, joita suurella kaupungil-
la voi olla satoja, voitaisiin ilmoittaa valvon-
taviranomaiselle yhdellä ilmoituksella. 

Ilmoituksenvarainen toiminta on jaettu ter-
veydensuojelulaissa kahteen eri pykälään. 
Lain 13 §:ssä (24/2006) säädetään siitä, ketä 
ilmoitusvelvollisuus koskee, ja lain 15 §:ssä 
siitä, miten valvontaviranomaisen tulee käsi-
tellä ilmoitus ja tarvittaessa antaa asiasta 
määräys. Yleisessä tuoteturvallisuuslainsää-
dännössä ei olisi kuitenkaan tarpeen ryhtyä 
yhtä seikkaperäisiin selvityksiin kuin tervey-
densuojelulain mukaisissa ilmoituksissa. 
Riittävää olisi, että valvontaviranomainen 
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saisi tiedon toiminnan aloittamisesta tai 
olennaisesta muuttamisesta. Ehdotuksen mu-
kaan kunnan valvontaviranomaisen ei lähtö-
kohtaisesti tarvitsisi ryhtyä ilmoituksen joh-
dosta toimenpiteisiin eikä tehdä ilmoituksen 
perusteella erillistä päätöstä. Palvelun tarjo-
ajan ei myöskään tarvitsisi odottaa viran-
omaisen reagointia ennen kuin voi aloittaa 
palvelun tarjoamisen. 

Tarkoituksenmukaisinta olisi, että valvon-
taviranomainen ilmoittaisi ilmoituksen teh-
neelle ottaneensa tämän tekemän ilmoituksen 
vastaan. Tämän voidaan ajatella olevan paitsi 
hyvän hallinnon mukaista myös käytännön 
toiminnan kannalta tarpeen. Ilmoitusta kos-
kevan vastaanottokirjeen saatuaan palvelun-
tarjoaja tietää, että ilmoitus on tullut perille. 
Samalla hänelle voidaan muun muassa ker-
toa, ettei ilmoituksen vastaanottaminen mer-
kitse, että valvontaviranomainen olisi tarkas-
tanut toiminnan lainmukaisuutta, vaan on ai-
noastaan ottanut ilmoituksen vastaan. Vas-
taanottokirjeessä voitaisiin lisäksi esimerkik-
si vakiomuotoisesti ohjata palveluntarjoaja 
asianmukaisten tuoteturvallisuutta koskevien 
tietolähteiden kuten Kuluttajaviraston inter-
netsivujen äärelle. Elintarvikevalvonnan puo-
lella vastaavankaltainen vastaanottokirjeme-
nettely on toteutettu esimerkiksi ravintolisiä 
koskevan ilmoituksen yhteydessä. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2006/123/EY palveluista sisämarkki-
noilla annettiin 12 päivänä joulukuuta 2006. 
Jäsenvaltioiden on pantava se täytäntöön 
kolmen vuoden kuluessa sen julkaisemisesta 
eli 28 päivään joulukuuta 2009 mennessä. 

Palveludirektiivi koskee osaa niistä kulutta-
japalveluista, joihin ehdotetaan ilmoitusvel-
vollisuutta. Suurin osa palveluista, joita asia-
kasturvallisuuden merkittävien seikkojen 
vuoksi ehdotetaan ilmoitusvelvollisuuden 
piiriin, on kuitenkin palveludirektiivin sovel-
tamisalan ulkopuolella, koska direktiivin ul-
kopuolelle jäävät muut kuin kaupalliset pal-
velut eli palvelut, joita ei suoriteta korvausta 
vastaan. Monet kuntien ylläpitämät palvelut, 
kuten leikkikentät ja uimarannat, ovat tähän 
ryhmään kuuluvia. Palveludirektiivissä käy-
tetään kaupallisista palveluista nimitystä ta-
loudelliset palvelut.

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan nojalla jä-
senvaltioiden on tarkasteltava kaikkia niitä 

menettelyjä ja muodollisuuksia, joita sovelle-
taan palvelutoiminnan aloittamiseen ja har-
joittamiseen. Jos nämä menettelyt eivät ole 
riittävän yksinkertaisia, jäsenvaltioiden on 
yksinkertaistettava niitä. 

Ehdotettu ilmoitusmenettely, joka kohdis-
tuu vain joihinkin, suurimpia riskejä sisältä-
viin palvelutoimintoihin, ei muodostaisi es-
tettä palvelutoiminnan aloittamiselle. Lähtö-
kohtana niin yhteisölainsäädännössä kuin 
kansallisessa lainsäädännössä on, että vain 
turvallisia palveluja saadaan tarjota. Palve-
luntarjoajan on varmistauduttava tästä ennen 
kuin toiminta aloitetaan. Ehdotettu ilmoitus-
menettely ei viivästytä toiminnan aloittamis-
ta, koska palvelun tarjoajan ei tarvitsisi odot-
taa viranomaisen reagointia ennen kuin voisi 
aloittaa palvelun tarjoamisen. Ilmoitusvelvol-
lisuus ei myöskään olisi erilainen suomalai-
sen palveluntarjoajan kannalta kuin muun jä-
senvaltion palveluntarjoajan kannalta. 

Edellä sanottuun viitaten ehdotettu kevyt 
ilmoitusmenettely ei ole ongelmallinen pal-
veludirektiivin kannalta. 

On huolehdittava siitä, että viranomaisilla 
on tarvittavat resurssit valvoa ilmoitusvelvol-
lisuuden noudattamista ja jäljempänä käsitel-
tävän turvallisuusasiakirjan laatimisvelvolli-
suutta.

Esityksessä ehdotetaan, että ilmoituksesta 
ja sen sisällöstä voidaan antaa yksityiskohtai-
sempia säännöksiä asetuksella. Samassa yh-
teydessä voi olla tarkoituksenmukaista antaa 
mahdollisia tarkempia säännöksiä esimerkik-
si turvallisuusasiakirjaa koskevista asioista 
vastaavasti kuin terveydensuojeluasetukseen 
on koottu eri asioita. Tällöin palvelusten tur-
vallisuuteen liittyvä alemman asteinen sään-
tely pysyisi helposti palvelun tarjoajien hal-
littavissa. Kulutuspalveluja tarjoavien on jo-
ka tapauksessa otettava lisäksi huomioon 
asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluk-
sista annettavista tiedoista (613/2004), erityi-
sesti tämän asetuksen 10 ja 11 §. 

Ilmoituksen tekemistä koskevan velvolli-
suuden osalta esityksessä ehdotetaan yhden 
vuoden siirtymäaikaa. Tämä on tarpeellista 
niin palvelun tarjoajien kuin niiden kunnan 
valvontaviranomaistenkin kannalta, jotka ot-
tavat ilmoitukset vastaan.  

Turvallisuusasiakirja
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Kuluttajavirasto edellyttää eri palvelulajeja 
koskevissa valvontaohjeissaan, että eräiden 
palvelulajien tarjoajien tulee kulutustavaroi-
den ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 
annetun lain 3 §:n huolellisuusvelvollisuuden 
täyttämiseksi laatia kirjallinen turvallisuus-
suunnitelma. Kuluttajaviraston ohjeissa käy-
tetään nimitystä turvallisuusasiakirja. Tällai-
sessa asiakirjassa esitetään toimintaan liitty-
vät riskit ja keinot niiden hallitsemiseksi. 
Yleisen tuoteturvallisuuslainsäädännön val-
vonnassa edellytetty turvallisuusasiakirja on 
jotakuinkin vastaava kuin pelastuslaissa 
(468/2003) edellytetty, pelastusasioita kos-
keva pelastussuunnitelma. Edellä mainitussa 
laissa on yksityiskohtaiset määräykset siitä, 
millä edellytyksillä suunnitelmat on laaditta-
va sekä siitä, mitä suunnitelmien tulee sisäl-
tää.

Osa palveluntarjoajista on jo tähän men-
nessä laatinut turvallisuusasiakirjan. Kulutta-
javirasto on tuoteturvallisuuslainsäädännön 
valvontaohjeissaan korostanut niiden merki-
tystä. Käytännön tuoteturvallisuusvalvonnas-
sa on kuitenkin havaittu, että suuririskisiäkin 
kuluttajapalveluksia, kuten erilaisia ohjelma-
palveluita tarjoavat toiminnanharjoittajat
ovat aika ajoin kyseenalaistaneet, voidaanko 
heiltä edellyttää kirjallista suunnitelmaa tuo-
teturvallisuusasioista. Tällöin he kiinnittävät 
huomiota siihen, että voimassa olevassa lais-
sa ei ole nimenomaisia säännöksiä, jotka vel-
voittaisivat laatimaan turvallisuussuunnitel-
man.

Tämän vuoksi on tarpeen lisätä lakiin vaa-
timuksia turvallisuusasiakirjan laatimisvel-
vollisuudesta. Lainsäädäntöön on syytä myös 
ottaa säännöksiä tämän asiakirjan sisällöstä, 
sen pitämisestä ajan tasalla, siitä, kuinka voi-
daan varmistaa se, että palvelun tarjoajan 
henkilöstö tuntee suunnitelman, tarvittavasta 
henkilöstön turvallisuuskoulutuksesta sekä 
hätätilanneharjoituksista. Asetuksessa kulu-
tustavaroista ja kuluttajapalveluksista annet-
tavista tiedoista säädetään jo nykyisin varsin 
kattavasti tietojenannosta kuluttajille. 

Tässä tarkoitettu turvallisuusasiakirjaa 
koskeva sääntely voisi sisällöltään muistuttaa 
pelastuslain 9 §:ää, jossa asetetaan suunnitte-
luvelvoite ”rakennuksiin ja kohteisiin, joissa 
henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäris-
tölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen 

onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen 
voidaan arvioida olevan vakavat”. Pelastus-
toimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(787/2003) 9 ja 10 §:ssä on tarkempia mää-
räyksiä pelastussuunnitelman laatimisvelvol-
lisuudesta ja suunnitelman sisällöstä. 

Käytännössä Kuluttajavirasto on muun 
muassa valvontaohjeissaan ja koulutustilai-
suuksissaan ohjeistanut toiminnanharjoittajia 
ja valvontaviranomaisia siten, että toimin-
nanharjoittajan on tarkoituksenmukaista si-
sällyttää yhteen turvallisuutta koskevaan 
asiakirjaan eri laeissa edellytetyt suunnitel-
mat. Toisin sanoen useiden erillisten suunni-
telmien sijaan laaditaan yksi asiakirja, johon 
sisältyy sekä pelastuslain edellyttämä pelas-
tussuunnitelma että tuoteturvallisuuslainsää-
dännön edellyttämä turvallisuusasiakirja. 
Näin asiakasturvallisuuteen liittyvien suunni-
telmien koordinoiminen ja ylläpito on hel-
pompaa. Myös pelastustoimesta annetun val-
tioneuvoston asetuksen 9 §:n 2 momentissa 
viitataan mahdollisuuteen yhdistää kyseisen-
tyyppisiä asiakirjoja toisiinsa.

Tarkoituksenmukaista on, että säännökset 
turvallisuusasiakirjan laatimisvelvoitteesta 
kuluttajaturvallisuuslaissa kytketään etukä-
teisilmoituksen tekemiseen. Jos kuluttajapal-
velu on sellainen, että siitä on ennen toimin-
nan aloittamista ilmoitettava kunnan valvon-
taviranomaiselle, turvallisuusasiakirjakin on 
laadittava. Kysymyksessä olevan palvelun 
laatu ja laajuus määrittäisivät, kuinka laaja ja 
yksityiskohtainen turvallisuusasiakirja on 
laadittava.

Vastaavasti kuin toiminnan aloittamista 
koskevasta ilmoituksesta myös turvallisuus-
asiakirjan laatimisvelvollisuudesta voitaisiin 
säätää niin, että palvelun tarjoaja, jolla on 
useita samankaltaisia kohteita kuten leikki-
kenttiä ylläpidettävänään, voisi tehdä näitä 
kohteita koskevan yhteisen turvallisuusasia-
kirjan. Yhteiseen turvallisuusasiakirjaan voi-
taisiin tarpeen mukaan sisällyttää tietoja 
kunkin yksittäisen kohteen turvallisuusasioi-
hin liittyvistä erityispiirteistä. Tällainen me-
nettely helpottaisi erityisesti kunnallisia pal-
veluja tarjoavien työtä ja vaivaa niin turvalli-
suusasiakirjan laatimisessa kuin erityisesti 
sen pitämisessä ajan tasalla. Menettely ei sai-
si kuitenkaan heikentää turvallisuussuunnit-
telun yksityiskohtaisuutta, tasoa ja laatua. 
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Useaa kohdetta koskevan asiakirjan olisi siis 
oltava riittävän kattava ja yksityiskohtainen 
ja sitä olisi pidettävä ajan tasalla yhtä hyvin 
kuin kullekin kohteelle laadittuja erillisiä 
turvallisuusasiakirjoja.

Myös kirjallisen turvallisuussuunnittelu-
vaatimuksesta voimaantulolle on tarpeen sää-
tää kohtuullinen siirtymäaika. Koska tämä 
velvollisuus liittyy riskinarvioinnin kannalta 
toiminnasta tehtävää ilmoitusta koskevaan 
velvollisuuteen, yhden vuoden siirtymäaika 
on myös kirjallisen turvallisuussuunnittelun 
osalta perusteltu. Lisäksi kirjallinen turvalli-
suussuunnittelu onkin monilta osin jo laadittu 
niiden kohdetyyppien osalta, joita tämä vel-
vollisuus koskisi. Sen lisäksi, että kirjallisia 
turvallisuussuunnitelmia on tehty kulutusta-
varoiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuu-
desta annetun lain 3 § huolellisuusvelvolli-
suuden täyttämiseksi, myös pelastuslainsää-
däntö edellyttää eräiden kohteiden ollessa 
kysymyksessä kirjallisen pelastussuunnitel-
man laatimista. 

Turvallisuusasiakirjan lisäksi on vakiin-
tuneesti katsottu, että kuluttajapalveluita tar-
joavan toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää 
onnettomuuskirjanpitoa, johon merkitään 
asiakasturvallisuuden kannalta merkitykselli-
set tapahtumat. Kuluttajavirasto on ohjeis-
saan kehottanut merkitsemään onnettomuus-
kirjanpitoon myös pienemmät tapahtumat ja 
käyttämään kerättyjä tietoja hyväksi palvelun 
tarjoajan turvallisuustoiminnan kehittämises-
sä.

Turvallisuusasiakirjaa koskevista yksityis-
kohdista voitaisiin tarvittaessa antaa sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella. 

Tullilaitoksen valvontatehtävien kehittämi-
nen

Voimassa olevan lain mukaan tullilaitos 
valvoo lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja päätösten noudattamista kulutustava-
roiden ja kuluttajapalvelusten suorittamisen 
yhteydessä käytettävien tavaroiden maahan-
tuonnissa sekä viennissä ja kauttakuljetuk-
sessa sekä suunnittelee ja ohjaa valvontaa täl-
tä osin. Maahantuonnilla on laissa tarkoitettu 
Euroopan unionin ulkopuolelta tapahtuvaa 
tavaroiden tuontia Suomeen. Tullilaitos ei 
valvo tällä hetkellä Euroopan unionin jäsen-

maista Suomeen toimitettavia tuoteturvalli-
suuslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia 
tavaroita.

Kun otetaan huomioon, että valvontaa tulisi 
kohdistaa riskinarvioinnin eli tuotteiden si-
sältämien vahingonvaarojen perusteella, 
edellä kuvattu asiaintila ei ole kuluttajien 
turvallisuuden kannalta paras mahdollinen. 
Monissa kulutustavararyhmissä kuten leluis-
sa ja tekstiileissä tuotteiden valmistus on siir-
tynyt pääosin Euroopan unionin ulkopuolel-
le. Usein kulutustavarat tuodaan yhteisön 
alueelle muualla kuin Suomessa, esimerkiksi 
jossain Euroopan suurimmista satamista. Li-
säksi valvontaviranomaisten tiedossa on, että 
jotkut kulutustavaroita Suomeen tuovat tahot 
eivät tuo tavaroita maahan suoraan EU:n ul-
kopuolelta, vaan tavaroita tuodaan Suomeen 
muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kaut-
ta. Kun valvontaa suoritetaan jäsenmaissa 
pistokoeluontoisesti, nämä tuotteet eivät 
useinkaan ole olleet valvonnan kohteena en-
nen saapumistaan Suomeen. 

Tullilaitoksen suorittaman valvonnan tar-
koituksenmukaiseksi kohdistamiseksi ehdo-
tetaan tullin valvontatoimivallasta säädettä-
väksi laissa sillä tavoin, että se voisi tämän 
niin sanotun kolmasmaavalvonnan lisäksi 
ulottua Euroopan unionin jäsenmaista Suo-
meen toimitettavien tavaroiden turvallisuu-
den tarkastamiseen Suomessa tapahtuvan ta-
varaerän purkamisen ja siihen liittyvän varas-
toinnin yhteydessä. Vastaava sääntely on to-
teutettu elintarvikelain 34 §:ssä. 

Tulliviranomaisten toimivallan laajentami-
nen tällä tavoin parantaisi viranomaisten 
mahdollisuutta toimia sellaisissa tapauksissa, 
joissa esimerkiksi Rapex-notifikaatiojärjes-
telmän avulla on saatu tietoa sisämarkkinoil-
la olevasta vakavaa vaaraa aiheuttavasta ku-
lutustavarasta. Tällaisessa tilanteessa tullivi-
ranomaiset voisivat puuttua tilanteeseen jo 
siinä vaiheessa, kun vaarallista tavaraa sisäl-
tävä tavaraerä tulee Suomeen ja maahan-
tuojan varastoon. Tällä olisi merkittävää en-
nalta estävää vaikutusta. 

Vastaavasti kuin elintarvikelain nojalla teh-
tävässä sisämarkkinakaupan valvonnassa 
myös kulutustavaroiden osalta sisämarkkina-
valvonnassa on otettava huomioon yhteisöoi-
keudellinen lähtökohta, jonka mukaan tava-
roiden on voitava liikkua EU-alueella va-
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paasti. Tavaroiden vapaata liikkuvuutta voi-
daan rajoittaa vain tietyin perustein. Tämän 
vuoksi tullilaitoksen tulisi kulutustavaroiden 
sisämarkkinavalvontaa suorittaessaan huo-
lehtia siitä, ettei tavaroiden vapaata liikku-
vuutta tarpeettomasti rajoiteta. Tämä tarkoit-
taisi sitä, että jos sisämarkkinavalvonnassa 
tavaraerästä otetaan näyte, jonka määräys-
tenmukaisuus tutkitaan, valvontaviranomai-
set eivät lähtökohtaisesti voisi pysäyttää ta-
varaerää tutkimusten ajaksi, kuten on käytän-
tö kolmasmaavalvonnassa. Silloin, kun kulu-
tustavaran määräyksenvastaisuus näyttää il-
meiseltä, tulliviranomainen voisi kuitenkin 
saattaa tämän seikan asianomaisen toimin-
nanharjoittajan tietoon, jotta toiminnanhar-
joittaja voisi vapaaehtoisesti pidättäytyä tava-
ran saattamisesta laajemmin jakeluun ja 
markkinoille. Toisaalta jos tulliviranomaiset 
havaitsevat tavaran olevan esimerkiksi hyvin 
ilmeisesti määräystenvastainen ja kuluttajille 
vaarallinen, ne voisivat tarvittaessa kieltää 
väliaikaisesti tavaran saattamisen Suomen 
markkinoille.

Ehdotetun uuden menettelyn merkittävänä 
perusteena olisi, että tällä tavoin voitaisiin 
puuttua niihin tilanteisiin, jossa kolmansista 
maista peräisin olevien tavaroita kierrätetään 
tarkoituksellisesti muiden jäsenvaltioiden 
kautta valvonnan välttämiseksi. Kun tullivi-
ranomainen ottaisi näytteen maahantuojan 
varastossa, voitaisiin useassa tapauksessa 
välttää se, että tavaraa, jonka määräyksenvas-
taisuudesta on epäilyjä, toimitettaisiin vähit-
täismyyntiin. Siinäkin tapauksessa, että näin 
pääsisi käymään, valvontaviranomaisilla, eri-
tyisesti Kuluttajavirastolla olisi tulliviran-
omaiselta saamiensa asiakirjojen perusteella 
hyvät valmiudet ryhtyä toteuttamaan tavaran 
markkinoilta poistamista tai palautusmenette-
lyä, jos niihin ryhtyminen osoittautuu tar-
peelliseksi.

Tulliviranomaisten valvonnan kokonais-
määrää ei ole tarkoitus laajentaa, vaan osa 
kolmansista maista tulevien tuotteiden val-
vontaan nykyisin käytettävistä voimavaroista 
suunnattaisiin uudelleen. Tuoteturvallisuus-
valvonnan kohdentamisen tarkoituksenmu-
kaiseksi koordinoimiseksi tullilaitoksen suo-
rittama valvonta olisi syytä suunnitella siten, 
että se olisi Kuluttajaviraston laatiman tuote-
turvallisuusvalvonnan valtakunnallisen val-

vontaohjelman mukaista. 
Elinkeinonharjoittajien kannalta uusi järjes-

telmä olisi hyödyllinen siinä mielessä, että 
jos ilmeisesti määräystenvastaisen tavaran 
jakelu vähittäismyyntiin voidaan ehkäistä, 
voidaan välttää merkittävien lisäkustannusten 
syntyminen. Monessa tapauksessa voi tällöin 
olla mahdollista palauttaa tavaraerä valmista-
jalle.

Sisämarkkinoilla olevien kulutustavaroiden 
yhdenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun 
vuoksi olisi tullilaitoksen valvontaan kuten 
muuhunkin sisämarkkinoilla toteutettavaan 
valvontaan sovellettava ehdotuksen 28 §:n 
säännöksiä näytteenotosta ja näytteiden tut-
kimisen aiheuttamista kustannuksista. Tämän 
28 §:n 3 momentin mukaisesti valvontavi-
ranomainen voi velvoittaa toiminnanharjoit-
tajan korvaamaan kulutustavaran ja kulutta-
japalvelun hankinnasta, testauksesta ja tut-
kimisesta aiheutuvat kustannukset, jos kulu-
tustavara tai kuluttajapalvelu ei täytä tässä 
laissa tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia. 
Tulliviranomaisen suorittama sisämarkkina-
tavaroiden valvonta ei siis valvonnasta perit-
tävien maksujen osalta eroaisi muusta val-
vonnasta. Tulliviranomaisen kolmansista 
maista peräisin olevien tavaroiden valvon-
nasta perittäviin maksuihin uudistusehdotus 
ei vaikuttaisi, vaan niiden osalta jatkettaisiin 
nykyistä käytäntöä. 

Hallinnollisten pakkokeinojen selkeyttämi-
nen ja kehittäminen 

Voimassa olevassa laissa kulutustavaroiden 
ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta on 
lain 22—31 §:n otsikkona valvontakeinot. 
Koska on tarkoituksenmukaista, että ympä-
ristöterveydenhuollon eri säädökset ovat kes-
kenään yhdenmukaisia niissä asioissa, joissa 
on kysymys samantyyppisestä sääntelystä, 
ehdotetaan näistä seuraamuksista käytettä-
väksi termiä hallinnolliset pakkokeinot, joka 
on sama kuin elintarvikelain 7 luvun otsikko. 

Tuoteturvallisuusvalvontaviranomaiset ja 
eri tahot, joita valvonta koskee, ovat koke-
neet voimassa olevan lain pakkokeinoja kos-
kevat säännökset vaikeaselkoisiksi ja tulkin-
nallisiksi ja siten niiden soveltamisen osin 
ongelmalliseksi. Erityisesti paikallistason 
valvontaviranomaisten kannalta olisi hyö-
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dyksi, että tuoteturvallisuuslainsäädännön 
hallinnolliset pakkokeinot olisivat nykyistä 
yhdenmukaisempia elintarvikelain vastaavien 
säännösten kanssa. 

Voimassa olevan lain pakkokeinoja koske-
vat säännökset on havaittu tuoteturvallisuus-
valvonnan tarpeiden kannalta osittain riittä-
mättömäksi. Kuluttajien turvallisuuden var-
mistamiseksi on kuitenkin välttämätöntä, että 
muun muassa kuntien ympäristöterveyden-
huollon valvontaa suorittavat tahot kykenevät 
myös käytännössä eteen tulevissa tuotetur-
vallisuusvalvonnan tilanteissa ryhtymään itse 
tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tämän vuoksi 
lain hallinnollisia pakkokeinoja koskevia 
säännöksiä ehdotetaan selkeytettäviksi ja 
osittain myös sisällöllisesti muutettaviksi. 

Kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvon-
nan kannalta merkittävää on, että voimassa 
olevan sääntelyn mukaan tuoteturvallisuus-
lainsäädännön valvontaviranomaisista käy-
tännössä vain Kuluttajavirastolla on ollut 
mahdollisuus antaa lain 23 §:ssä tarkoitettu 
kielto eli esimerkiksi kieltää kuluttajapalve-
lun tarjoaminen kuluttajille. Tämä johtuu sii-
tä, että mainitun pykälän osalta kunnan ja 
läänin valvontaviranomaisille on säädetty 
toimivalta antaa kielto vain silloin, jos ky-
seessä oleva toiminta on jonkin kyseisen lain 
nojalla annetun alemmanasteisen säädöksen 
vastaista. Kuluttajapalveluista tällaista 
alemmanasteista sääntelyä ei ole annettu lu-
kuun ottamatta asetusta kulutustavaroista ja 
kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista. 

Sen sijaan kuntien valvontaviranomaisten 
käytössä on ollut lain 24 §:ssä tarkoitettu vä-
liaikainen kielto. Sen käytännön soveltami-
sen tosin ovat eräät kunnan valvontaviran-
omaiset kuitenkin kokeneet ongelmalliseksi 
ja sääntelyn vaikeaselkoiseksi. 

Käytännössä siis esimerkiksi kuntien tuote-
turvallisuusvalvontaviranomaiset ovat tilan-
teessa, jossa niillä on toimivalta ja velvolli-
suus suorittaa alueellaan tuoteturvallisuus-
valvontaa, valvonnassa noudatettavan työn-
jaon mukaan erityisesti kuluttajapalvelujen 
turvallisuutta, mutta niiden toimivalta hallin-
nollisten pakkokeinojen osalta on rajoitettu. 
Niillä on ollut mahdollisuus antaa väliaikai-
nen kielto, mutta asia on tämän jälkeen tullut 
siirtää Kuluttajaviraston ratkaistavaksi. 

Kunnalle kuuluvan valvontavastuun ja val-

vonnassa noudatettavan työnjaon kannalta 
voidaan pitää perusteltuna, että kunnalla on 
myös mahdollisuus tarvittaessa käyttää alu-
eellaan tehokkaita hallinnollisia pakkokeino-
ja. Tämän mukaisesti ehdotetaan kunnan val-
vontaviranomaisen toimivaltuuksia laajennet-
tavan siten, että jatkossa myös kunnalla olisi 
mahdollisuus antaa laissa säädetty kielto. 

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetun lain hallinnollisia 
pakkokeinoja koskevat säännökset ovat ny-
kyisin rakenteeltaan erilaisia kuin elintarvi-
kelain vastaavat säännökset. Ehdotuksella 
pyritään suurempaan yhdenmukaisuuteen 
näiden lakien välillä ottaen kuitenkin huomi-
oon tuoteturvallisuuslainsäädännön erityis-
piirteet.

Tuoteturvallisuusvalvonnassa eteen tulee 
hyvinkin vaihtelevia tilanteita. Käytännön 
valvonnan kannalta hallinnollisia pakkokei-
noja koskevia säännöksiä saattaa olla tarpeen 
soveltaa myös tilanteissa, joissa vaaraa ei 
varsinaisesti ole vielä aiheutunut esimerkiksi 
sen vuoksi, että kuluttajat eivät vielä ole 
käyttäneet kulutustavaraa tai osallistuneet ku-
luttajapalveluun, mutta valvontaviranomai-
nen pystyy arvioimaan, että vaaraa tulee ai-
heutumaan, kun näin tapahtuu. Aiemminkin 
lakiin sisältyneen 22 §:n osalta tämä on py-
kälän sanamuodon johdosta ollut selvää, 
mutta myös muita hallinnollisia pakkokeino-
ja kuten 23 §:n mukaista kieltoa tai 24 §:n 
mukaista väliaikaista kieltoa voidaan tarvit-
taessa soveltaa edellä kuvatulla tavalla enna-
kollisesti, mikäli vaaraa ei ole mahdollista 
muilla tavoin estää. 

Käytännön valvonnan kannalta on katsottu 
selkeämmäksi, että nykyiseen 22 §:ään sisäl-
tyvät säännökset korjaus- ja oikaisumääräyk-
sestä, toiminnan keskeyttämismääräyksestä 
ja toimenpiteen teettämistä koskevasta mää-
räyksestä sekä tiedottamismääräyksestä an-
netaan kukin omassa pykälässään. 

Lain määräystä koskevaan pykälään ehdo-
tetaan lisättäväksi maininta siitä, että mikäli 
palvelun tarjoaja on laiminlyönyt 6 §:n mu-
kaisen velvollisuutensa tehdä toiminnan 
aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta 
ilmoituksen valvontaviranomaiselle tai 7 §:n 
mukaisen velvollisuutensa laatia tarjoamansa 
palvelun turvallisuusasioita koskevan turval-
lisuusasiakirjan, valvontaviranomainen voisi 
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antaa kyseisiä velvollisuuksia koskevan mää-
räyksen. Edellytyksenä määräyksen antami-
selle olisi kuitenkin, että toiminnanharjoitta-
jaa on ennen tätä kehotettu noudattamaan 
lain 6 ja 7 §:n mukaisia velvoitteitaan eikä 
näin ole siitä huolimatta tehty. 

Voimassa olevan lain mukaan Kuluttajavi-
rasto, tulliviranomainen ja lain 12 §:ssä tar-
koitettu viranomainen voivat antaessaan lain 
23 §:ssä tarkoitetun kieltopäätöksen lisäksi 
kieltää kulutustavaran tai kuluttajapalveluk-
sen yhteydessä käytetyn tavaran maastavien-
nin tai kuljettamisen maan kautta. 

Maastavientiä koskevaa säännöstä ehdote-
taan muutettavaksi niin, että sellaisen kulu-
tustavaran ja kuluttajapalvelun, joka aiheut-
taa vakavaa terveysvaaraa, maastavienti voi-
taisiin kieltää myös silloin kun 23 §:ssä ole-
vaa kieltoa ei ole annettu tai syytä antaa.

Valvontaviranomaisten oikeus saada tietoja 

Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeu-
detta koskevia säännöksiä ehdotetaan täy-
dennettäväksi ja selkeytettäväksi. Säännökset 
ehdotetaan kirjoitettavaksi samaan tapaan 
kuin vastaavat säännökset elintarvikelaissa. 

Valvontaviranomaisilla olisi siten oikeus 
saada valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot 
sekä viranomaisilta että valvonnan kohteilta. 
Lisäksi ehdotetaan, että valvontaviranomai-
sen tiedonsaantioikeus voisi koskea myös sa-
lassa pidettäviä tietoja, jos niiden saaminen 
on välttämätöntä valvonnan kannalta. Tämä 
on voimassa olevassa sääntelyssä epäselvää. 

Tilanteita, joissa nimenomaan luottamuk-
selliset terveydentilatiedot voivat olla asian 
selvittämisen kannalta tärkeitä, ovat esimer-
kiksi eräisiin kuluttajapalveluihin liittyvät 
ongelmatapaukset, joissa on tapahtunut va-
kavia onnettomuuksia. Valvontaviranomai-
sen kannalta saattaa jatkotoimenpiteiden tar-
peellisuuden arvioimiseksi olla tarpeen saada 
tieto siitä, mitä on tapahtunut ja miten eri te-
kijät ovat vaikuttaneet tapaturmaan. On myös 
toiminnanharjoittajan etu, että asiassa saa-
daan selville, onko esimerkiksi onnettomuus 
johtunut palvelun tarjoamiseen liittyvästä 
syystä vai osallistujaan itseensä liittyvästä 
syystä. 

Liike- tai ammattisalaisuuksiin taikka yksi-
tyisen taloudelliseen asemaan liittyvät salassa 

pidettävät tiedot saattavat tulla tuoteturvalli-
suusvalvonnassa tarpeen esimerkiksi arvioi-
taessa jonkin tuotteen mekaanista tai kemial-
lista turvallisuutta kuluttajille. Voi myös olla 
valvonnallisten toimenpiteiden tarpeellisuu-
den arvioinnin kannalta tärkeää tietää, miten 
paljon tai laajalle alueelle jotakin tuotetta on 
toimitettu. 

Kunnan tehtävät tuoteturvallisuusvalvonnas-
sa, toimivallan delegointi ja kiireelliset tilan-
teet

Voimassa olevan lain mukaan valtuusto voi 
antaa lautakunnalle tai toimielimelle oikeu-
den siirtää toimivaltaansa eräissä asioissa 
edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostol-
le. Käytännön tuoteturvallisuusvalvonnassa
on havaittu, että esimerkiksi delegointimah-
dollisuuksien rajoitukset saattavat muodostua 
tehokkaan toiminnan esteeksi. 

Nykyisin kunta ei voi delegoida viranhalti-
jalle esimerkiksi oikeutta keskeyttää kulutta-
japalveluksen suorittamista. Kuluttajien tur-
vallisuuden varmistamiseksi saattaa kuiten-
kin ilmetä tarvetta tällaiseen mahdollisimman 
nopeasti. Jos toimivaltaa ei ole delegoitu, 
asia tulee käsitellä kunnan valvontaviran-
omaisessa, yleensä lautakunnassa, ja tämä on 
käytännössä kuluttajien turvallisuuden kan-
nalta liian hidas menettely. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että erityisesti 
kuluttajapalvelujen valvonnan kannalta kes-
keisten hallinnollisten pakkokeinojen käyt-
täminen voitaisiin antaa yksittäisille viranhal-
tijoille.

Kunnan valvontasuunnitelman hyväksy-
mistä ei kuitenkaan voisi ehdotuksen mukaan 
delegoida viranhaltijalle, vaan kunnan mää-
räämän lautakunnan tai muun valvonnasta 
vastaavan toimielimen on hyväksyttävä val-
vontasuunnitelma. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi sään-
nös, jonka mukaan valvontaa suorittava vi-
ranhaltija voisi kiireellisessä tilanteessa so-
veltaa eräitä lain mahdollistamista hallinnol-
lisista pakkokeinoista, vaikkei hänelle olisi 
kunnassa siirretty toimivaltaa niiden käyttä-
miseen. Eräissä kunnissa ei ole vielä toteutet-
tu lain mahdollistamaa toimivallan delegoin-
tia esimerkiksi valvonnan johtajalle tai terve-
ystarkastajalle. 
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Erityistilanteet

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, 
jossa asetettaisiin sekä Kuluttajavirastolle et-
tä kunnan tuoteturvallisuusvalvontaviran-
omaiselle velvollisuus varautua valvonnassa 
eteen tuleviin erityistilanteisiin suunnittele-
malla niiden edellyttämää toimintaa ennakol-
ta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että tar-
kempia säännöksiä erityistilanteisiin varau-
tumisesta voidaan tarvittaessa antaa valtio-
neuvoston asetuksella. 

Erityistilanteisiin valmistautuminen on 
osoittautunut tärkeäksi kunnan tuoteturvalli-
suusvalvonnan kannalta. Kuluttajapalvelut, 
joihin kunnan on vakiintuneen työjaon mu-
kaan valvontatoimessaan keskityttävä, ovat 
usein luonteeltaan sellaisia, että niiden yh-
teydessä voi helposti syntyä tilanteita, jotka 
ovat luokiteltavissa erityistilanteiksi. 

Myös elintarvikelaissa ja terveydensuojelu-
laissa on vastaavaa sääntelyä. 

4 Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia toiminnanharjoittajille. 

Lakiin sisällytettäväksi ehdotetusta ilmoi-
tusmenettelystä toiminnanharjoittajille aiheu-
tuva välitön kustannus muodostuisi ilmoituk-
sen käsittelyä koskevasta maksusta. Kunnan 
valvonnasta perimien maksujen tulee olla 
korkeintaan palvelun (suoritteen) tuottami-
sesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 
Näin ollen tässä vaiheessa ei voida tehdä 
kuin karkeita arvioita siitä, minkä suuruinen 
maksu voisi olla. Silloinkin maksun suuruus 
vaihtelee kunnasta toiseen, koska kukin kun-
ta päättää maksuista maksutaksassaan. 

Maksun suuruutta ja siitä toiminnanharjoit-
tajille aiheutuvaa taloudellista vaikutusta ar-
vioitaessa eräänä vertailukohtana voitaneen 
käyttää terveydensuojelulaissa säädettyä il-
moitusmenettelyä, joka on tässä esitettyä 
huomattavasti raskaampi menettely. Tervey-
densuojelulain mukaisessa menettelyssä 
kunnan valvontaviranomainen tekee ilmoi-
tuksen kohteena olevaan kohteeseen tarkas-
tuksen ja sen perusteella laatii tarkastusker-

tomuksen sekä antaa päätöksen, vaikka ky-
seessä olisi hyvin rutiininomainenkin kohde. 
Esimerkiksi Helsingin kaupungin maksutak-
sassa tällaisesta terveydensuojelulain mukai-
sesta ilmoituksesta maksu on alimmillaan 
120 euroa (esimerkiksi pieni parturi tai kam-
paamo). Toiminnan muuttamista koskevasta 
ilmoituksesta maksu on tyypillisesti puolet 
uutta kohdetta koskevasta maksusta. 

Esitettyä ilmoitusmenettelyä melko vastaa-
vankaltainen on elintarvikevalvonnan puolel-
la käytössä oleva ravintolisäilmoituksia kos-
keva ilmoitusmenettely, jossa Elintarviketur-
vallisuusvirasto Evira lähettää vakiomuotoi-
sen vastaanottokirjeen ilmoituksen tekijälle. 
Ravintolisäilmoituksesta perittävä maksu on 
nykyisellään 25 euroa. 

Toiminnanharjoittajille aiheutuisi ilmoituk-
sen tekemisestä kustannuksia lain voimaan-
tullessa tuolloin toiminnassa olevista palve-
luista. Vuoden mittaiseksi esitetyn siirtymä-
kauden aikana tulisi siis tehtäväksi arvion 
mukaan ilmoitus noin 21 000 kohteesta. Ne 
jakaantuisivat siten, että elinkeinonharjoitta-
jien, yleensä kaupallisten yritysten, ylläpitä-
miä on arvion mukaan noin 4 000 kappaletta, 
ja loput noin 17 000 ovat muiden palvelun 
tarjoajien, yleisimmin kunnan, ylläpitämiä. 
Viimeksi mainituista kohteista merkittävä 
osa on sellaisia, että samalla toiminnanhar-
joittajalla on ylläpidettävänään useita saman-
tyyppisiä palveluja. Tällöin riittäisi tehtäväk-
si vain yksi niin sanottu koonti-ilmoitus, 
esimerkiksi kunnan ilmoitus ylläpitämistään 
leikkikentistä ja uimarannoista. Näiden noin 
17 000 ei-kaupallisen palvelun tarjoajien 
määräksi arvioidaan noin 4 000. 

Jos tässä tarkoitetun ilmoituksen käsittely-
maksu olisi keskimäärin 30 euroa, olemassa 
olevien kohteiden ilmoittamisesta aiheutuisi 
elinkeinonharjoittajille noin 120 000 euron ja 
muille palvelun tarjoajille noin 120 000 eu-
ron kustannukset. Muiden palvelun tarjoajien 
osalta valtaosa ilmoitusvelvollisista on kuntia 
tai kunnan organisaatioita, jolloin kyse olisi 
niin sanotusta sisäisestä laskutuksesta. Yh-
teensä olemassa olevien kohteiden ilmoitus-
velvollisuuden piiriin saattamisesta aiheutuisi 
siis karkean arvion mukaan noin 240 000 eu-
ron suuruiset kustannukset edellyttäen, että 
kuntien maksutaksana käyttämä summa olisi 
keskimäärin mainittu 30 euroa ja että kaikki 
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kunnat perisivät maksun. 
Esitetyn kaltaisesta ilmoitusmenettelystä 

aiheutuvat ilmoituksen vastaanottamisesta 
aiheutuvat kustannukset jäisivät varmaankin 
melko vähäisiksi. Ne voisivat tyypillisesti ol-
la ravintolisäilmoituksen käsittelymaksun 
suuruusluokkaa. Lisätyötä kuntien valvonta-
viranomaisille aiheutuisi ilmoitusten käsitte-
lemisestä ja vastaanottokirjeiden toimittami-
sesta toiminnanharjoittajille. Tätä tehtävää 
varten olisi kuitenkin mahdollista ainakin 
suuremmissa valvontayksiköissä palkata siir-
tymäkauden aikana väliaikaista projektityö-
voimaa, koska kunta voi periä ilmoituksen 
käsittelemisestä maksun, josta tulee tuloja 
kunnalle. Voidaan arvioida, että koko maassa 
jo toiminnassa olevien kohteiden ilmoituksis-
ta kertyvillä tuloilla voitaisiin hankkia kaik-
kiaan neljästä viiteen henkilötyövuotta tila-
päistä työvoimaa. Lainsäätäjän tarkoituksena 
on ollut, että valvonnasta saatavilla tuloilla 
voidaan varmistaa ja kehittää ympäristöter-
veydenhuollon valvonnan resursseja kunnal-
lisissa valvontayksiköissä. 

Esitetyn ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuu-
luvia uusia kohteita arvioidaan voitavan pe-
rustaa vuosittain noin 1 000 kpl. Näistä ai-
heutuva kustannus toimijoille olisi arvion 
mukaan yhteensä noin 30 000 euroa. 

Turvallisuusasiakirjan laatimisesta aiheu-
tuvat kustannukset toiminnanharjoittajille 
olisivat arvion mukaan erittäin vähäiset, kos-
ka useilla toimijoilla on jo tällä hetkellä tur-
vallisuusasiakirja laadittuna tai toimijalla on 
esimerkiksi pelastuslainsäädännön edellyttä-
mä pelastussuunnitelma, joka on helposti laa-
jennettavissa kattamaan myös turvallisuus-
asiakirjalle asetetut vaatimukset. Esimerkiksi 
kuntien leikkikentistä voitaisiin laatia yksi 
yhteinen turvallisuusasiakirja, jonka laatimi-
sesta aiheutuva vaiva on huomattavasti vä-
häisempi kuin jos jokaiselle leikkikentälle 
tehtäisiin omansa. Lisäksi osalla kuntia on jo 
olemassa kyseessä olevia kohteita koskevia 
huolto- ja ylläpitosuunnitelmia, joissa on 
huomattavan paljon turvallisuusasiakirjaan 
sisältyviä asioita. 

Kuluttajaviraston näkemyksen mukaan oli-
si toivottavaa, että toimija laatisi turvalli-
suusasiakirjan omin voimin eikä teettäisi sitä 
ulkopuolisella asiantuntijalla, jotta toimin-
nanharjoittaja joutuisi itse selvittämään tur-

vallisuusasioihin liittyvät seikat ja ottamaan 
ne jatkossa huomioon kaikessa toiminnas-
saan. Lisäksi kohteissa, joissa ei ole aiemmin 
laadittu turvallisuusasiakirjaa, olisi suositel-
tavaa, että ensin laadittaisin lyhyt asiakirja, 
jota voidaan myöhemmin laajentaa saatujen 
kokemusten perusteella. Näin ollen turvalli-
suusasiakirjan laatimisesta ei aiheutune mer-
kittäviä kustannuksia toimijoille, vaan työ on 
osa toiminnanharjoittajan riskienhallintaa. 

Kokonaisuutena esitetystä ilmoitusmenette-
lystä ja turvallisuussuunnitteluvelvoitteesta 
aiheutuvat kustannukset ovat olemassa ole-
villa tiedoilla arvioiden varsin pienet verrat-
tuina niillä saavutettaviin hyötyihin. Hyötyi-
nä voidaan nähdä kuluttajien turvallisuusta-
son paraneminen, minkä johdosta pitkällä ai-
kavälillä koti- ja vapaa-ajantapaturmien mää-
rä vähenee. Kaupallisten palveluiden osalta 
parantunut turvallisuustaso ja turvallisuusjär-
jestelmien olemassaolo ovat kilpailutekijä 
muun muassa matkailuelinkeinon alalla kil-
pailtaessa asiakkaista. 

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan

Kuluttajavirastolle arvioidaan aiheutuvan 
lisätyötä ja resurssitarpeita esitettyjen eräitä 
toiminnanharjoittajia koskevaan ilmoitusvel-
vollisuuteen ja turvallisuusasiakirjan laatimi-
seen liittyvistä tehtävistä. Näitä ovat muun 
muassa kuntien valvontaviranomaisten oh-
jaaminen ja opastaminen ilmoitusvelvollisuu-
teen liittyvien menettelyiden järjestämisestä 
valvontayksiköissä sekä selvitystyö liittyen 
ilmoitusmenettelyn mahdolliseen integroimi-
seen ympäristöterveydenhuollon muihin il-
moitusmenettelyihin. 

Kuluttajavirastossa on tarpeen laatia turval-
lisuusasiakirjamalleja niille laatimisvelvoit-
teen piiriin kuuluville aloille, joille ei vielä 
ole malleja olemassa. Jo nykyisellään ole-
massa olevat asiakirjamallit on päivittävä esi-
tettyä sääntelyä vastaaviksi. Lisätyötä aiheut-
taa myös toiminnanharjoittajien opastaminen 
turvallisuusasiakirjojen laatimiseen sekä lu-
ennoimiseen erilaisissa koulutustilaisuuksis-
sa. Myös kuntien valvontaviranomaiset tar-
vitsevat koulutusta turvallisuusasiakirjojen 
tarkastamisessa sekä toiminnanharjoittajien 
opastamisessa. 



39

Lisätyötä Kuluttajavirastossa aiheutuu 
myös valvontakeinoihin eli hallinnollisiin 
pakkokeinoihin esitettyjen muutosten johdos-
ta. Kuntien viranhaltijoita on koulutettava ja 
kuntia on ohjattava erityisesti oikeudellisten 
asioiden osalta, koska kuntien ympäristöter-
veydenhuollon valvontayksiköissä ei pää-
sääntöisesti ole käytettävissä oikeudellista 
osaamista. Myös väliaikaista kieltoa, toimin-
nan keskeyttämistä ja toimenpiteen teettämis-
tä koskevat ehdotukset edellyttävät, että Ku-
luttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnassa 
on jatkuvasti oltava käytettävissä oikeudellis-
ta osaamista, koska kunnassa annettu väliai-
kainen kieltopäätös on ratkaistava ensi tilassa 
ja yksittäisten tapausten selvittely vaatii re-
sursseja Kuluttajavirastossa. 

Esitetyn ilmoitusvelvollisuuden perusteella 
kertyvä valvontakohteisiin liittyvä tieto on 
tarkoituksenmukaista liittää osaksi valmis-
teilla olevaa ympäristöterveydenhuollon 
kohde- ja valvontatietotietojärjestelmää. Tä-
hän liittyvät suunnittelutoimet ja kuntien vi-
ranomaisten ohjeistaminen edellyttävät työ-
panosta Kuluttajavirastossa. 

Paikallistason tuoteturvallisuusvalvonnan 
ohjaamisen merkitys on lisääntynyt ja tulee 
lisääntymään esitettyjen muutosten johdosta. 
Kuluttajavirastossa on kuntien tuoteturvalli-
suusvalvonnan ohjaamiseen tällä hetkellä 
vain yksi virkamies, jonka ohjattavana ovat 
kaikki Suomen noin 135 valvontayksikköä 
sekä lääninhallitukset. 

Yleisen tuoteturvallisuussääntelyn täyden-
tävästä luonteesta johtuen on valvonnassa lu-
kuisia rajapintoja muiden niin sanottujen sek-
toriviranomaisten tekemään valvontaan. 
Näistä lainsäädännöllisistä rajapinnoista ai-
heutuu huomattavan paljon oikeudellista sel-
vittelytyötä, jonka voidaan arvioida entises-
tään lisääntyvän esitetyn sääntelyn toteutues-
sa.

Edellä mainitun johdosta on välttämätöntä, 
että Kuluttajavirastoon palkataan yksi asian-
tuntijavirkamies (lakimies) ja kahden vuoden 
ajaksi yksi määräaikainen projektiasiantunti-
ja (suunnittelija). Projektiasiantuntijan työ-
panos kohdistuisi nimenomaan lain voimaan-
tulosta sen mahdollisina siirtymäaikoina Ku-
luttajavirastolle aiheutuviin lisätehtäviin. 
Tästä aiheutuva kustannusvaikutus on laki-
miehen osalta 60 100 € ja projektiasiantunti-

jan osalta 51 500 € kahden vuoden ajan.  
Yhteensä lisäkustannuksia muodostuisi tä-

män mukaisesti lain voimaantultua kahden 
ensimmäisen vuoden aikana 111 600 € ja tä-
män jälkeen 60 100 € vuoden 2008 kustan-
nustasolla.

Kun yleistä tuoteturvallissääntelyä edelli-
sen kerran uudistettiin, todettiin lain säätämi-
seen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 
127/2003) välttämättömäksi palkata Kulutta-
javirastoon yksi asiantuntijavirkamies sekä 
myöntää lisävaroja tuoteturvallisuusvalvon-
taan. Lisävoimavaroja ei kuitenkaan saatu ja 
sen seurauksena jouduttiin Kuluttajavirastos-
sa suuntaamaan voimavaroja muusta tuote-
turvallisuusvalvonnasta lakiuudistuksen mu-
kanaan tuomiin uusiin tehtäviin. 

Lääninhallituksille voidaan arvioida aiheu-
tuvan jonkin verran lisätyötä ilmoitusvelvol-
lisuuteen liittyvistä kuntien valvontaviran-
omaisten ohjaustehtävistä. 

Kuntien valvontaviranomaisille aiheutuu 
lisätyötä esitetystä ilmoitusmenettelystä. Nii-
den, etenkin lain voimaantuloon liittyvän 
siirtymäajan, lisäresurssitarpeet ovat ainakin 
osin toteutettavissa ilmoituksen käsittelystä 
perittävillä maksuilla. Lain voimaantuloon 
liittyvän siirtymäajan jälkeen ilmoituksien 
käsittelyssä voidaan hyödyntää synergiaa, jo-
ta syntyy, jos uusia kohteita koskevat ilmoi-
tukset voidaan käsitellä samassa yhteydessä 
muiden ympäristöterveydenhuoltoon liittyvi-
en ilmoitus- ja lupamenettelyiden kanssa. 

Tuoteturvallisuutta valvoville sektoriviran-
omaiselle, joiden tulee tarpeen mukaan so-
veltaa yleistä tuoteturvallisuuslainsäädäntöä, 
ei esitetyistä muutoksista arvioida aiheutuvan 
lisätyötä. 

4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset sekä 
vaikutukset toiminnanharjoittajien 
kannalta

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia tuotetur-
vallisuuslainsäädännön yleistavoitteeseen, 
pyrkimykseen estää ennakolta tai vastaisuu-
dessa vaarallisista kulutustavaroista ja kulut-
tajapalveluista aiheutuvia terveys- ja omai-
suusvaaroja.

Säännösten selkeyttämisestä voidaan arvi-
oida koituvan hyötyä kaikille osapuolille. 

Toiminnanharjoittajien kannalta merkittä-
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vin uusi velvoite ehdotuksessa ovat säännök-
set tiettyjen riskialttiiden kuluttajapalvelujen 
saattamisesta ennakkoilmoitusvelvollisuuden 
piiriin. Suurin osa niistä palveluista, joita uu-
si ilmoitusvelvollisuus koskisi, on jo nyt il-
moitusvelvollisuuden piirissä elintarvikelain 
tai terveydensuojelulain nojalla. Tämän raja-
tun ilmoitusvelvollisuuden taloudellisia vai-
kutuksia on arvioitu edellä. 

Niistä kuluttajapalveluista, joita etukä-
teisilmoitus koskisi, olisi ehdotuksen mukaan 
laadittava turvallisuusasiakirja. Tältäkään 
osin olisi kysymys vain harvoissa tapauksissa 
kokonaan uudesta velvoitteesta, koska voi-
massa olevan asetuksen kulutustavaroista ku-
luttajapalveluksista annettavista tiedoista 
8 §:n vaatimusten täyttäminen edellyttää jo 
nykyisin, että toiminnanharjoittajalla on tur-
vallisuusasiakirja tai vastaavanlainen asiakir-
ja-aineisto.

Sekä ilmoitusvelvollisuudella että turvalli-
suusasiakirjan laatimisvelvollisuudella voi-
daan saavuttaa yleistä turvallisuuden paran-
tumista kuluttajapalveluiden tarjonnassa, mi-
kä on sekä toiminnanharjoittajien että kulut-
tajien etu. 

5 Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 2 
päivänä lokakuuta 2007 työryhmän selvittä-
mään yleisen tuotuturvallisuuslainsäädännön 
kehittämistarpeita. 

Erityisesti työryhmän tuli toimeksiannon 
mukaan selvittää: 

- onko lain soveltamisala nykyisellään tar-
koituksenmukainen? 

- tulisiko tuotteiden jäljitettävyyttä koske-
vaa sääntelyä laissa täsmentää? Tältä osin 
työryhmän on arvioitava myös edellä maini-
tun valtioneuvoston asetuksen uudistamistar-
peita;

- tulisiko toiminnanharjoittajan ilmoitus-
velvollisuuden tehostamiseksi asettaa laissa 
seuraamuksia sen varalta, että tätä velvolli-

suutta ei noudateta? 
- tulisiko lakiin lisätä säännöksiä, joiden 

nojalla toiminnanharjoittajan olisi ilmoitetta-
va valvontaviranomaiselle toiminnan aloit-
tamisesta sekä laadittava turvallisuussuunni-
telmia? 

- tulisiko laissa olevia valvontakeinoja sel-
keyttää erityisesti väliaikaista kieltoa, korja-
us-, huolto- ja oikaisuvaatimusta sekä toi-
minnan keskeyttämistä koskevien säännösten 
sekä maastavientikieltoa koskevan säännök-
sen osalta? 

- tulisiko kunnan valvontaviranomaisia 
koskevissa säännöksissä täsmentää säännök-
siä toimivallan delegoinnista? 

- tulisiko täsmentää niitä lain säännöksiä, 
jotka koskevat tuoteturvallisuussääntelyä 
osana ympäristöterveydenhuoltoa? 

Toimeksiannon mukaan työryhmän tuli 
laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen 
muotoon ja luovuttaa se työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle 30.6.2008 mennessä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö jatkoi työryh-
män määräaikaa siten, että työryhmän tuli 
luovuttaa ehdotuksensa ministeriölle 31 päi-
vään joulukuuta 2008 mennessä. 

Nyt esillä oleva esitys perustuu tämän työ-
ryhmän ehdotukseen. 

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-
minen

6 Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Helmikuussa 2009 eduskunnan käsiteltä-
vänä on esitys ympäristöterveydenhuollon 
lakien muuttamisesta (HE 230/2009 vp). Esi-
tyksessä ehdotetaan kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuudesta annetun 
lain 20 ja 21 §:iä muutettavaksi muun muas-
sa siten, että Kuluttajavirasto velvoitettaisiin 
korvaamaan kunnille kustannukset sellaisista 
tarkastuksista, selvityksistä ja muista toimis-
ta, jotka se on ohjannut kunnan tekemään sil-
loin, kun kyse on yksinomaan Kuluttajaviras-
ton tehtäväksi säädetystä valvonnasta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1 Lakiehdotuksen perustelut  

Kuluttajaturvallisuuslaki 

Uusi laki ehdotetaan ryhmitettäväksi lukui-
hin. Lukujako ei kuitenkaan vaikuttaisi lain 
pykälien numerointiin. 

1. luku Yleiset säännökset

1 §. Lain tarkoitus. Lain yleisiin säännök-
siin ehdotetaan lisättäväksi lain tarkoitusta 
koskeva uusi 1 § vastaavalla tavalla kuin ter-
veydensuojelulain ja elintarvikelain 1 §:ssä. 
Pykälässä lain tarkoitukseksi todettaisiin en-
sinnäkin varmistaa kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelujen turvallisuus. Kulutustava-
roiden turvallisuudesta säädetään yleisessä 
tuoteturvallisuusdirektiivissä, jonka mukaan 
markkinoille saatettavien kulutustavaroiden 
on oltava turvallisia. 

Lisäksi lain tarkoitukseksi ehdotetaan edel-
leen säädettäväksi kuluttajiin kohdistuvien 
terveys- ja omaisuusvaarojen ennaltaehkäi-
seminen. Lain soveltamisen kannalta on tar-
koituksenmukaista, että sääntelyn ennaltaeh-
käisevä luonne tulee esiin lain tarkoitusta ku-
vaavassa pykälässä. Jos kulutustavara tai ku-
luttajapalvelu on vaarallinen, valvontaviran-
omainen voi ryhtyä toimenpiteisiin vaikka 
esimerkiksi onnettomuutta ei kyseisen kulu-
tustavaran tai palvelun osalta olisi vielä ta-
pahtunutkaan. 

Lisäksi pykälässä säädettäisiin lain tarkoi-
tukseksi, että vaaran ilmetessä kyseisen kal-
tainen vaara täytyy riittävän tehokkaasti pois-
taa. Termillä ”vaaran ilmetessä” tarkoitettai-
siin esimerkiksi onnettomuutta, vaaratilan-
netta, toiminnanharjoittajan itsensä, kulutta-
jan tai muun tahon havaitsemaa tavaraan tai 
palveluun liittyvää vaaratekijää tai viran-
omaisvalvonnassa selville saatua vaarateki-
jää. Jonkin yksittäistapauksen yhteydessä ha-
vaittu ja poistettu vaara saattaa ilmetä myös 
muissa vastaavissa tuotteissa tai palveluissa, 
joiden turvallisuuteen on myös mahdollisesti 
syytä puuttua.  

Lain tarkoituksena olisi lisäksi turvata kor-

kealaatuinen tuoteturvallisuusvalvonta. Tä-
män tarkoituksen toteuttamiseksi valvonnan 
on oltava suunnitelmallista, oikein kohden-
nettua ja hyvää hallintoa koskevien vaati-
musten mukaista.  

Lisäksi säädettäisiin, että lain tarkoituksena 
olisi osaltaan parantaa toiminnanharjoittajien 
toimintaedellytyksiä. Selkeä ja johdonmu-
kainen sääntely parantaa oikeusvarmuutta 
myös tavaran luovuttajien ja palvelun tarjo-
ajien kannalta. 

2 §. Soveltamisala. Ehdotuksessa on erotet-
tu lain soveltamisalaa koskevat säännökset 
määritelmiä koskevista säännöksistä, joista 
säädettäisiin erikseen 3 §:ssä. 

Ehdotetun 2 §:n säännökset soveltamisalas-
ta vastaavat sisällöltään voimassa olevassa 
sääntelyä. Pykälän sanamuotoa ehdotetaan 
muutettavaksi. Selkeyden vuoksi säännös 
ehdotetaan jaettavaksi kahteen kohtaan, jois-
ta ensimmäinen koskisi kulutustavaroita ja 
toinen kuluttajapalveluja. Tämä myös koros-
taisi voimassa olevaa sääntelyä paremmin si-
tä, että laki koskee myös kuluttajapalveluja 
perinteisemmin tuoteturvallisuusalaan luettu-
jen kulutustavaroiden lisäksi. 

3 §. Määritelmät. Lain 3 § sisältäisi lain 
kannalta keskeisimmät määritelmät. Voimas-
sa olevassa laissa on määritelty seuraavat ter-
mit: kulutustavara, kuluttajapalvelus, elin-
keinonharjoittaja ja muu palvelun tarjoaja, ja 
näitä koskevat määritelmät on sijoitettu lain 
soveltamisalaa määrittävään 2 §:ään. Ehdo-
tuksessa määritelmistä siis säädettäisiin eril-
lisessä pykälässä. 

Ehdotuksessa määriteltäisiin ensinnäkin 
kahdessa ensimmäisessä kohdassa kulutusta-
vara ja kuluttajapalvelu, samansisältöisinä 
kuin voimassa olevassa laissa. Voimassa ole-
vassa laissa käytettyjen kuluttajapalvelus ja 
palvelus käsitteiden sijasta ehdotetaan käytet-
täväksi muotoja kuluttajapalvelu ja palvelu. 
Muutos on kielellinen.  

Voimassa olevan lain määritelmiä ehdote-
taan muutettavaksi siten, että elinkeinonhar-
joittajan ja muun palvelun tarjoajan määritte-
lemisen sijasta momentin kolmannessa ja 
neljännessä kohdassa määriteltäisiin tavaran 



42

luovuttaja ja palvelun tarjoaja. Määritelmät 
kytkeytyisivät nyt siis siihen, onko kyseessä 
kulutustavaraa vai kuluttajapalvelua koskeva 
asia eivätkä siihen, tapahtuuko tavaran luo-
vutus tai palvelun tarjoaminen elinkeinotoi-
minnassa vai ei. 

Ehdotuksessa määriteltäisiin tavaran luo-
vuttajaksi tai palvelun tarjoajaksi kaikki 
luonnolliset henkilöt sekä yksityiset tai julki-
set oikeushenkilöt, jotka jollakin pykälässä 
kuvatulla tavalla luovuttavat kulutustavaroita 
tai tarjoavat kuluttajapalveluksia. Lain vel-
voittamien tahojen on täytettävä lain velvol-
lisuudet oman roolinsa mukaisesti, ja lain 
valvontaa on pääsääntöisesti kohdistettava 
tahoon, joka pystyy parhaiten kussakin tilan-
teessa vaikuttamaan kulutustavaran tai kulut-
tajapalvelun turvallisuuteen. 

Jotta lain soveltamisala ei tavaran luovutta-
jan ja palvelun tarjoajan määritelmillä muut-
tuisi, pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
niistä tilanteista, joihin lakia ei sovellettaisi. 
Lain velvoittamia tahoja eivät 2 ja 3 momen-
tin mukaisesti olisi luonnolliset henkilöt siltä 
osin kuin tavaran luovutus tai palvelun tar-
joaminen tapahtuu muussa kuin elinkeino-
toiminnassa eivätkä yleishyödylliset yhdis-
tykset siltä osin kuin ne tarjoavat palveluksia 
jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnas-
sa. Tällaisia olisivat esimerkiksi urheiluseu-
ran ainoastaan jäsenilleen järjestämät harjoi-
tukset tai vastaavat tapahtumat. Vastaava 
sääntely on voimassa olevassa laissa. 

Lakia ehdotetaan selkiytettäväksi määritte-
lemällä myös kulutustavaroita ja kuluttaja-
palveluita välittävät tahot lain velvoittamiksi 
tahoiksi. Heidän on oman roolinsa mukaisesti 
otettava huomioon muun muassa lain huolel-
lisuusvelvollisuus.  

Kulutustavaroiden kohdalla välittäjillä tar-
koitetaan niin sanottuja agentteja, jotka välit-
tävät tavaroita yleensä ulkomaalaiselta val-
mistajalta suomalaiselle vähittäismyyjälle. 
Kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi 
on tarkoituksenmukaista, että esimerkiksi 
valmistajan edustajana Suomessa toimiva vä-
littäjä on lain tarkoittama vastuutaho. Muu-
toin voidaan käytännön tuoteturvallisuusval-
vonnassa joutua tilanteeseen, jossa ensim-
mäinen porras kansallisilla markkinoilla, jo-
hon valvontaviranomainen voi kohdistaa 
toimenpiteitä ja jonka kanssa asiasta käydään 

neuvotteluja, ovat yksittäiset jälleenmyyjät. 
Niitä voivat olla kukkakioskit, huoltoasemat 
tai lelukaupat eri puolella maata. Näitä tahoja 
voi olla kuitenkin määrällisesti huomattavan 
paljon. Esimerkiksi Kuluttajavirastolla on 
kokemuksia käytännön tilanteista, joissa val-
vontatehtävien hoitaminen on muodostunut 
haastavaksi, joskus jopa miltei mahdotto-
maksi kuluttajien turvallisuuden varmistami-
sen kannalta. Lisäksi tilanne on kyseeseen tu-
levien yksittäisten yrittäjien kannalta hankala 
verrattuna tilanteeseen, jossa asiassa voitai-
siin olla yhteydessä siihen tahoon, jonka 
kautta tuotteet on hankittu.  

Kuluttajapalveluiden osalta välittäjällä tar-
koitetaan tahoa, joka esimerkiksi välittää ku-
luttajille eri palvelutarjoajien tarjoamista ak-
tiviteeteista koostuvaa matkailupakettia. Täl-
laisen tahon on huolehdittava osaltaan siitä, 
että matkailupaketeissa huomioidaan asian-
mukaisesti turvallisuusasiat. Paketin kulutta-
jalle välittänyt taho saattaa myös olla käytän-
nössä ainoa taho, jolla on mahdollisuus arvi-
oida kokonaisuutta kuluttajan kannalta yksit-
täisten alihankkijoiden huolehtiessa tuotta-
mansa osion turvallisuudesta. Käytännön 
tuoteturvallisuusvalvonnassa valvontaa koh-
distetaan kuitenkin yleensä siihen tahoon, jo-
ka pystyy parhaiten vaikuttamaan kulloinkin 
kyseessä olevan asian turvallisuuteen. 

Ehdotuksessa määritelmiin on lisätty myös 
toiminnanharjoittajan määritelmä. Tämä on 
tarkoituksenmukaista, jotta on tarvittaessa 
mahdollista viitata sekä tavaran luovuttajiin 
että palvelun tarjoajiin. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uutena 
myös riskinarvioinnin määritelmä. Riskinar-
viointia käytetään käsitteenä myös muun 
muassa uudessa EU-asetuksessa akkreditoin-
nista ja markkinavalvonnasta. Velvollisuu-
tensa noudattamiseksi sekä lain tarkoittamien 
vastuutahojen että lain noudattamista valvo-
vien viranomaisten on tehtävä toimintansa 
mukaisesti tarpeellista riskinarviointia.  

Riskinarvioinnissa arvioidaan epäsuotuisan 
tapahtuman esiintymistodennäköisyys ja sen 
seurausten vakavuusaste. Riski koostuu ta-
pahtuman todennäköisyyden ja seurausten 
vakavuuden tulosta, ja tämän tulon arvoa 
kutsutaan riskiluvuksi. Riski on sitä suurem-
pi, mitä suurempi on onnettomuuden tapah-
tumistodennäköisyys ja tapahtuneen onnet-
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tomuuden aiheuttamat seurausvaikutukset.  
Vaara ja riski ovat eri asioita. Kuluttajapal-

veluissa ja kulutustavaroissa vaara koostuu 
kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan hen-
kilön taikka palvelun vaikutuspiirissä olevan 
henkilön terveyteen tai omaisuuteen kohdis-
tuvista tekijöistä. Vaaran suuruus eli mahdol-
lisen onnettomuuden seurausvaikutukset ovat 
riippuvaisia muun muassa siitä, kuinka pal-
jon ihmisiä ja omaisuutta on vaarassa onnet-
tomuuden tapahtuessa ja miten vakavia seu-
raukset ovat. Vaaran suuruus voidaan ajatella 
myös terveyshaittana, joka tarkoittaa olosuh-
teen, tilanteen tai tekijän aiheuttamaa vahin-
koa ihmisen terveydelle. Terveyshaitan suu-
ruus määräytyy haittaa aiheuttavan tekijän 
haitallisuudesta ja altistumisen suuruudesta. 

Riskinarvioinnin kannalta haasteellisia ovat 
muun muassa tilanteet, joissa seuraukset si-
nänsä ovat vakavat, esimerkiksi kuolema, 
mutta tapahtuman todennäköisyys on erittäin 
pieni. Tällöin kokonaisriski saattaa jäädä 
pieneksi, mitä ei välttämättä ole helppo ha-
vaita. Toisaalta on tilanteita, joissa vaara si-
nänsä on pieni, mutta todennäköisyys on suu-
ri, jolloin kokonaisriski voi olla suuri.  

Lain määritelmiin ehdotetaan lisättäväksi 
myös valvontaviranomaisen määritelmä. 
Valvontaviranomaisella tarkoitettaisiin lain 
12—15 §:ssä mainittujen viranomaisten (Ku-
luttajavirasto, Tullilaitos, lääninhallitus, kun-
nan valvontaviranomainen) lisäksi lain 
17 §:ssä tarkoitettuja muita viranomaisia, 
joiden on mainitun pykälän mukaan valvon-
nassaan tarpeen mukaan sovellettava niitä 
lain säännöksiä, jotka koskevat vastuutahojen 
velvollisuuksia tai valvontaviranomaisten oi-
keuksia. Esimerkiksi, jos jonkin tietyn eri-
tyislainsäädännön noudattamista valvovalla 
viranomaisella ei kyseisen erityislainsäädän-
nön nojalla ole käytettävissään riittävän te-
hokkaita hallinnollisia pakkokeinoja, kysei-
sen viranomaisen tulee tarvittaessa soveltaa 
tämän lain säännöksiä. 

2. luku Toiminnanharjoittajan velvol-
lisuudet

4 §. Lain toissijaisuus. Pykälä vastaa sisäl-
löltään voimassa olevaa sääntelyä. 

5 §. Huolellisuusvelvollisuus. Ehdotettu 
pykälä vastaa asiasisällöltään pääasiassa 

voimassa olevan lain 3 §:ää. Edellä ehdotuk-
sen 3 §:n perusteluissa esitetyn mukaisesti 
elinkeinonharjoittaja ja muun palvelun tar-
joaja on ehdotetussa 4 pykälässä korvattu toi-
minnanharjoittajalla.

Pykälän viimeistä virkettä ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että kulutustavaroihin ja ku-
luttajapalveluksiin liittyvien riskien tuntemi-
sen sijaan siinä todettaisiin toiminnanharjoit-
tajan velvollisuus arvioida kyseiset riskit 
toimintansa luonteen ja laajuuden edellyttä-
mällä tavalla. Tällä tarkoitettaisiin riskinar-
viointia siten kuin se on määritelty 3 §:n 1 
momentin 6) kohdassa. Koska jo voimassa 
oleva laki edellyttää, että tavaroihin ja palve-
luihin liittyvät riskit tiedetään ja yleisen huo-
lellisuusvelvollisuuden täyttämiseksi otetaan 
asiaankuuluvalla tavalla huomioon, muutos 
ei merkitse varsinaista laajennusta toimin-
nanharjoittajan velvollisuuksiin nykyiseen 
sääntelyyn verrattuna. 

6 §. Ilmoitusvelvollisuus. Lakiin ehdotetaan 
liitettäväksi uusi pykälä, jonka mukaan tietty-
jen palvelujen tarjoajien on ennen kuluttaja-
palvelun tarjoamisen aloittamista tehtävä kir-
jallinen ilmoitus kunnan valvontaviranomai-
selle. Ehdotusta on käsitelty edellä yleispe-
rusteluissa.

Pykälän 1 momentissa on 14 kohtaa käsit-
tävä luettelo niistä kuluttajapalveluista, joista 
olisi ilmoitettava kunnan valvontaviranomai-
selle ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. 
Nämä ovat sen luontoisia kuluttajapalveluja, 
joihin valvonnassa saatujen kokemusten mu-
kaan liittyy merkittäviä riskejä, jos turvalli-
suusasioista ei ole huolehdittu. 

Ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi riit-
täisi, että toiminnanharjoittaja tekee ilmoi-
tuksen säädetyllä tavalla. Hänen ei siis tarvit-
se odottaa esimerkiksi valvontaviranomaisel-
ta reagointia asiaan ennen toiminnan aloitta-
mista. Tarkoituksenmukaista kuitenkin on, 
että viranomainen ilmoittaisi ilmoituksen 
tehneelle ottaneensa tämän tekemän ilmoi-
tuksen vastaan. 

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti sen mu-
kaisesti kuin sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) 
säädetään.

Tarkoitus on, että ilmoitus tehtäisiin toi-
minnanharjoittajan kunnan alueella harjoit-
tamasta toiminnasta kokonaisuutena, yksilöi-



44

den samalla tarpeen mukaan esimerkiksi, mi-
tä erilaisia osia tai aktiviteetteja palveluun si-
sältyy. Esimerkiksi ohjelmapalveluyrittäjät 
usein koostavat asiakkaille tarjottavat paketit 
useista eri aktiviteeteista, jolloin niistä kusta-
kin ei olisi tarpeen tehdä omaa erillistä ilmoi-
tustaan, vaan vain yksi yhteinen ilmoitus, 
jossa ne kaikki olisi otettu huomioon. Myös 
esimerkiksi kunnan leikkikentistä, joita suu-
rella kaupungilla voi olla satoja, voitaisiin 
ilmoittaa valvontaviranomaiselle yhdellä il-
moituksella. 

Toiminnanharjoittajan tarjotessa kuluttaja-
palvelua säännönmukaisesti useamman kun-
nan alueella ilmoitus olisi tehtävä jokaiseen 
valvontayksikköön, jonka alueella palvelua 
tarjotaan, jos kyse on niin sanotusta kiertä-
västä palveluntarjoajasta. Tällaisia ovat esi-
merkiksi tivolit ja vastaavat palvelun tarjo-
ajat, joiden toiminnalle on luonteenomaista ja 
tyypillistä se, että ne liikkuvat yhden kunnan 
tai valvontayksikön alueelta toiselle. Vaikka 
toiminnanharjoittajan kannalta tällainen me-
nettely merkitsee tietynlaista toistuvuutta il-
moituksen tekemisessä, muunlaista menette-
lyä ei voida pitää käytännöllisesti katsoen 
realistisena. Lisäksi kyse on toiminnanhar-
joittajan kannalta verraten kevyestä menette-
lystä. 

Sen sijaan tilanteissa, joissa palvelua tarjo-
taan pääasiassa vain yhden kunnan tai val-
vontayksikön alueella, mutta toiminnassa 
mennään ajoittain hetkellisesti toisen kunnan 
tai valvontayksikön alueelle, olisi riittävää, 
että ilmoitus tehdään kyseisen pääasiallisen 
toiminta-alueen valvontayksikköön. Toimin-
nanharjoittajan on kuitenkin arvioitava, onko 
toisen valvontayksikön alueella harjoitettava 
toiminta riskeiltään niin merkittävää, että on 
syytä ilmoittaa siitä myös kyseiselle valvon-
tayksikölle. 

Pykälän 1 momentin 1) kohdan mukaan 
olisi ilmoitus tehtävä huvipuistoista, eläintar-
hoista, kotieläinpuistoista, tivoleista ja sir-
kuksista. Näistä palveluista on toiminnanhar-
joittajan jo nykyisin yleensä tehtävä elintar-
vikelain mukainen hyväksymishakemus ja 
joissain tapauksissa tehtävä terveydensuoje-
lulain mukainen ilmoitus. Valvonnassa saa-
dut kokemukset osoittavat, että näissä koh-
teissa on myös sellaisia riskejä, joita on tar-
koituksenmukaista arvioida kuluttajaturvalli-

suutta koskevan lainsäädännön kannalta. 
Luettelon 2) kohdan mukaan ilmoitusvel-

vollisuus koskee kuntosaleja. Kuntosalien 
laitteiden turvallisuusongelmat ja havaitut 
puutteet toiminnan valvonnasta olivat pää-
syynä siihen, että tuoteturvallisuuslainsää-
dännön soveltamisala arvioitiin olevan syytä 
laajentaa kuluttajapalveluihin, mikä toteutet-
tiin vuonna 1993. Kuntosaleja koskee ter-
veydensuojelulain 13 §:n (24/2006) mukai-
nen ilmoitusvelvollisuus. 

Luettelon 3) kohdassa mainitaan laskette-
lukeskukset ja muut rinnekeskukset. Muilla 
rinnekeskuksilla tarkoitettaisiin muun muas-
sa niin sanottuja snowtubingkeskuksia ja rin-
neautokeskuksia. Kuluttajavirasto on antanut 
tuoteturvallisuuden valvontaohjeen laskette-
lupalveluiden turvallisuuden edistämisestä. 

Luettelon 4) kohdassa ovat mukana leikki-
kentät ja niihin rinnastettavat sisäleikkipai-
kat. Merkityksellinen asia näissä kohteissa 
on, että niiden käyttäjiä ovat lapset. Turvalli-
suuden kannalta on siten merkitystä muun 
muassa siitä huolehtimisella, että kohteissa 
olevat laitteet ovat turvallisia ja että niitä 
huolletaan säännöllisesti ja asianmukaisesti. 

Tässä tarkoitetut leikkikentät ovat useim-
missa tapauksissa kuntien ylläpitämiä. Yh-
dessä kunnassa leikkikenttiä voi olla jopa sa-
toja. Käytännössä ilmoitusvelvollisuus voi-
daan tällöin yleensä toteuttaa antamalla yksi 
yhteinen ilmoitus kaikista leikkikentistä. 
Tässäkin tapauksessa on kuitenkin tuotava 
esiin yksittäiseen kohteeseen liittyvät turval-
lisuuden kannalta merkittävät erityispiirteet, 
kuten alueeseen tai sen välittömään läheisyy-
teen kuuluvat tavanomaisesta poikkeavat 
maasto-olosuhteet, esimerkiksi jyrkät kallio-
seinämät tai mäet taikka vesistön läheisyys.  

Sisäleikkipaikkoja on usein kauppakeskuk-
sissa. Erityisen turvallisuushaasteen voivat 
näissä muodostaa suuret kävijämäärät, jolloin 
palvelun tarjoajan järjestämä lasten valvonta 
on tärkeää etenkin tilanteissa, joissa tarjotaan 
nimenomaan lasten hoitopalvelua. 

Leikkikentillä tai niihin rinnastettavilla si-
säleikkipaikoilla ei tässä yhteydessä tarkoi-
tettaisi esimerkiksi ravintoloiden yhteydessä 
olevia lasten leikki- tai vastaavia alueita, jot-
ka ovat pienikokoisia tai niiden tarjoamat 
palvelut muuten pienimuotoisia. 

Luettelon 5) kohta koskee rullalautailu-
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paikkoja ja vastaavanlaisia pyöräilypaikkoja. 
Tällaisissa pääasiassa nuorten harrastajien 
käyttämissä liikuntapaikoissa on verrattain 
suuri tapaturmien riski. 

Luettelon 6) kohta koskee seikkailu-, elä-
mys- luonto- ja niihin rinnastettavia muita 
ohjelmapalveluita. Kuluttajavirasto on anta-
nut vuonna 2003 ohjeen ohjelmapalveluiden 
turvallisuuden edistämiseksi. Ohjelmapalve-
luja ovat ohjeen mukaan muun muassa erilai-
sissa toimintaympäristöissä, kuten sisä- ja ul-
kotiloissa, taajamissa, maastossa, ilmassa, 
vesillä ja tiellä tapahtuvat ohjelma-, seikkai-
lu-, elämys-, luonto- ja liikuntapalvelut. Tä-
hän ryhmään kuuluvat myös sellaiset teema- 
ja huvipuistoissa, tivoleissa, safareilla ja 
muissa vastaavissa paikoissa tapahtuvat toi-
minnat, joihin asiakas itse osallistuu. 

Kohdassa tarkoitettu muu vastaava ohjel-
mapalvelu voisi olla esimerkiksi aivan uu-
dentyyppinen palvelu, joka sisältää merkittä-
viä riskejä, mutta josta ei ehkä perinteisesti 
käytettäisi termiä ohjelmapalvelu. Palvelua 
tarjoavan toiminnanharjoittajan tulee huolel-
lisuusvelvollisuutensa puitteissa etukäteen 
arvioida toimintaan liittyvät riskit ja niiden 
johdosta aiheelliset toimenpiteet. Ohjelma-
palveluiden käsitteeseen sisältyvät sekä oma-
toiminen että ohjattu ohjelmapalvelutoiminta. 

Ohjelmapalveluiden turvallisuuden kannal-
ta merkittäviä seikkoja ovat osallistujaryhmä, 
esimerkiksi lapset, nuoret, ikääntyneet henki-
löt, liikuntarajoitteiset tai erityiseen toimin-
taan harjaantuneet kuluttajat, ja osallistujien 
lukumäärä. Vallitsevat maasto-, ympäristö- ja 
sääolosuhteet sekä tarvittava ohjaajien luku-
määrä ovat myös seikkoja, jotka on otettava 
huomioon. 

Ohjelmapalveluilla ei ehdotetussa 6)-
kohdassa tarkoitettaisi esimerkiksi konsertti-
tyyppisiä kuluttajapalveluita, joissa osallistu-
jaan ei yleensä voida katsoa kohdistuvan vas-
taavia riskejä kuin edellä kuvatun kaltaisiin 
ohjelmapalveluihin. Myöskään pieniriskisiä 
liikuntapalveluja ei pidettäisi kohdassa tar-
koitettuina palveluina. 

Luettelon 7)-kohdassa ovat kiipeilykeskuk-
set. Kiipeilyharrastukseen liittyy sellaisia ris-
kejä, että etukäteisilmoittaminen tällaisten 
palvelujen tarjoamisen aloittamisesta kunnan 
valvontaviranomaiselle on perusteltua. 

Luettelon 8)-kohdassa mainitaan ratsastus-

tallit ja muut ratsastuspalvelut. Näissä tapa-
uksissa toiminnanharjoittajalla voi jo nykyi-
sin olla tilanteesta riippuen velvollisuus il-
moituksen tekemiseen terveydensuojelulain 
nojalla. Kuluttajavirasto on antanut vuonna 
2004 valvontaohjeen ratsastuspalvelujen tur-
vallisuuden edistämisestä. 

6 §:n 1 momentin luettelon 9)-kohdan 
muodostavat kartingradat. Kartingin turvalli-
suuden edistämisestä on Kuluttajavirasto an-
tanut ohjeen vuonna 2003. 

Kohdassa 10 mainitaan uimahallit, maa-
uimalat, kylpylät ja viihdekylpylät. Kulutta-
javirasto on vuonna 2002 antanut ohjeen ui-
mahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edis-
tämisestä. Näitä palveluja koskee jo nykyisin 
ilmoitusvelvollisuus terveydensuojelulain 13 
§:n nojalla. Sama koskee terveydensuojelu-
lain nojalla myös esilläolevan pykälän 1 
momentin kohdassa 11 olevia uimarantoja ja 
talviuintipaikkoja. Lain soveltamisalan vuok-
si ilmoitusvelvollisuus ei koskisi esimerkiksi 
luonnollisen henkilön muussa kuin elinkeino-
toiminnassa ylläpitämää uimarantaa tai talvi-
uintipaikkaa.

Luettelon 12)-kohdassa ilmoitusvelvolli-
suuden piiriin ehdotetaan saatettavaksi tatu-
ointi-, lävistys- ja muut kehonmuokkauspal-
velut. Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen 
ilmoitusvelvollisuus voi koskea näitä palve-
luja, mutta muilta osin näitä palveluja ei 
säännellä muualla lainsäädännössä. Kohdassa 
ei tarkoiteta terveydenhuollon lainsäädännös-
sä tarkoitettuja terveydenhoitopalveluita. Ky-
symyksessä oleville palveluille on tunnus-
omaista, että niiden vaikutukset kuluttajille 
ovat useissa tapauksissa luonteeltaan pysy-
viä. Esimerkiksi tatuoinnin poistaminen jäl-
keenpäin saattaa aiheuttaa suuria kustannuk-
sia ja vaivaa. Tiettyihin tatuointeihin käytet-
tävät aineet saattavat myöhemmin aiheuttaa 
yhdessä kosmeettisten valmisteiden kanssa 
vaikeita allergisia reaktioita. Puutteellinen 
hygienia palvelun suorittamisessa voi aiheut-
taa terveysongelmia. 

6 §:n 13) -kohdassa luetellaan turvapuhe-
linpalvelut ja muut vastaavat palvelut. Ky-
symys on teknisistä ratkaisuista, joilla pyri-
tään edistämään ikääntyneiden henkilöiden 
mahdollisuuksia asua kotonaan hoitolaitoksi-
en asemasta. Luonteeltaan tämä kohta on 
varsin erilainen kuin luettelossa aikaisemmin 
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mainitut palvelut, jotka liittyvät pääasiassa 
liikuntaan ja vapaa-ajan viettoon. Palveluilla 
saatetaan luoda asiakkaalle mielikuvaa siitä, 
että sen avulla saavutetaan merkittävästi kat-
tavampi turvallisuustaso kuin ilman kyseistä 
palvelua. Tosiasiassa varsinaisissa kiire- tai 
hätätilanteissa turvapuhelinpalvelun tarjoama 
apu ei välttämättä ole niin nopea kuin asiak-
kaat saattavat luulla. 

Kohta kattaisi ehdotuksen mukaan turva-
puhelinpalveluiden lisäksi muut vanhusten ja 
erityisryhmien käyttöön tarkoitetut, tervey-
dentilaan liittyvät etävalvontapalvelut. On 
oletettavissa että tällaisten palveluiden ky-
syntä ja tarjonta ovat jatkossakin lisäänty-
mässä ja että erilaisia etävalvontapalveluita 
tulee markkinoille tulevaisuudessa lisää. 

Osittain näitä palveluita koskee myös muu 
lainsäädäntö. Tällaista lainsäädäntöä on 
muun muassa yksityisiä turvallisuuspalvelui-
ta koskeva lainsäädäntö kuten vartioimispal-
velut ja paloilmoitinjärjestelmiä koskevat pe-
lastustoimen säädökset. Merkityksellistä on 
tältä osin, kuinka kattavaa tämä erillislain-
säädäntö on kuluttajaturvallisuuden kannalta. 

6 §:n 1 momentin 14)-kohdan mukaan toi-
minnanharjoittajan olisi tehtävä kunnan val-
vontaviranomaiselle ilmoitus tapahtumasta, 
joka sisältää sellaisen merkittävän riskin, jo-
ka toteutuessaan voi aiheuttaa vaaraa kulutta-
jien tai kuluttajaan rinnastettavien henkilöi-
den taikka palveluksen vaikutuspiirissä ole-
vien henkilöiden turvallisuudelle palveluk-
seen osallistuvien henkilöiden suuren määrän 
tai muun erityisen syyn vuoksi. Tämä kohta 
on läheisessä yhteydessä lakiehdotuksen 
5 §:ssä olevaan toiminnanharjoittajan huolel-
lisuusvelvollisuuteen. Toiminnanharjoittajan 
on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja 
ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmis-
tauduttava siitä, että kuluttajapalvelusta ei ai-
heudu vaaraa. 

Tapahtumat joihin osallistuu suuri määrä 
henkilöitä tai jotka toteutetaan paikassa, jossa 
palvelun vaikutuspiirissä olevien henkilöiden 
määrä on suuri, edellyttävät toiminnanhar-
joittajalta aina riittävää ennakkovalmistau-
tumista. On luontevaa edellyttää, että tällai-
sissa tapauksissa annetaan tapahtumasta etu-
käteen tieto myös kunnan tuoteturvallisuus-
valvontaviranomaiselle.

Tässä 14)-kohdassa tarkoitettu muu erityi-

nen syy tarkoittaa sellaisia erityisen riskialt-
tiita palveluja, joista on tarpeen antaa kulut-
tajille ennakolta tarpeellisia tietoja kuluttaja-
palvelun terveydelle tai omaisuudelle aiheu-
tuvan vaaran torjumiseksi. Näissä tilanteissa 
on perusteltua antaa ennakkotieto palveluk-
sesta myös kunnan valvontaviranomaiselle. 
Kysymys saattaa olla vaikkapa palvelusta, 
jossa edellytetään palveluun osallistuvilta 
tiettyä terveydentilaa ja muita henkilökohtai-
sia ominaisuuksia. Edelleen palveluun osal-
listuvilta kuluttajilta saatetaan edellyttää eri-
tyistä valmistautumista palveluun, mahdolli-
sesti vaaditaan ennakko-osaamista tai tiettyä 
taitotasoa. Jossain tapauksessa palveluun voi 
osallistua vain, jos kuluttajalla on tietty vi-
ranomaisen antama lupa, esimerkiksi ajokort-
ti tai muu lupa-asiakirja. Kysymykseen voi-
vat tulla muutkin seikat, joista edellytetään 
kuluttajalle annettavaa ennakkotietoa kulu-
tustavaroista ja kuluttajapalveluksista annet-
tavista tiedoista annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 10 §:n mukaan. 

6 §:n 2 momentin mukaan vastaava ilmoi-
tus on tehtävä 1 momentissa tarkoitetun toi-
minnan olennaisesta muuttamisesta. Samoin 
on 2 momentin mukaan kunnan valvontavi-
ranomaiselle ilmoitettava palvelun tarjoajan 
vaihtumisesta. Kunnan valvontaviranomaisen 
kannalta nämä tiedot ovat tärkeitä. Toimin-
nanharjoittajan tulee huolellisuusvelvollisuu-
tensa ja ammattitaitovaatimuksensa perus-
teella pystyä arvioimaan, milloin on kysymys 
toiminnan olennaisesta muuttamisesta. 

6 §:n 3 momentin mukaan voidaan tar-
kemmat säännökset ilmoituksesta ja sen si-
sällöstä voidaan tarvittaessa antaa valtioneu-
voston asetuksella.

Kuten edellä yleisperusteluissa on todettu, 
ilmoitusvelvollisuus pyritään hallinnollisen 
taakan vähentämiseksi tekemään mahdolli-
simman keveäksi ja aina kuin mahdollista, 
yhdistämään muiden ympäristöterveyden-
huollon lakien mukaisiin ennakkoilmoituk-
siin. Esimerkiksi silloin, kun palveluntarjoaja 
on velvollinen tekemään sekä nyt esillä ole-
van ilmoituksen että terveydensuojelulain 
mukaisen ilmoituksen, on lähdettävä siitä, et-
tä hän voi tehdä molemmat ilmoitukset sa-
malla lomakkeella. Mahdollisen yhteisilmoi-
tuksen tulee kuitenkin sisältää kaikki lain-
säädännön edellyttämät tiedot. 
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7 §. Turvallisuusasiakirja. Lakiin ehdote-
taan lisättäväksi uusi 7 §, jossa säädettäisiin 
turvallisuusasiakirjan laatimisesta. Velvolli-
suus koskisi sellaisia palvelun tarjoajia, joi-
den on tehtävä 6 §:ssä tarkoitettu ilmoitus 
valvontaviranomaiselle. Turvallisuusasiakir-
jassa on esitettävä toimintaan liittyvät riskit 
ja keinot niiden hallitsemiseksi. Sen lisäksi 
on esitettävä, miten riskeistä tiedotetaan pal-
velun tarjoamisessa mukana oleville henki-
löille. Näillä henkilöillä tarkoitetaan toimin-
nanharjoittajan lukuun toimivia henkilöitä 
kuten työntekijöitä, ei sen sijaan palveluun 
osallistuvia kuluttajia tai kuluttajaan rinnas-
tettavia henkilöitä. 

Koska turvallisuusasiakirjan laatimisvel-
vollisuus tulisi koskemaan keskenään varsin 
erilaisia palvelun tarjoajia, 1 momentin lo-
pussa ehdotetaan mainittavan, että laadinnas-
sa otetaan huomioon palvelun luonne ja toi-
minnan laajuus. Näin ollen myös arvioitaessa 
esimerkiksi turvallisuusasiakirjalta vaaditta-
vaa kattavuutta tai laaja-alaisuutta on otetta-
va huomioon, onko kyseessä vaikkapa suuri 
huvipuisto tai pieni, mahdollisesti yhden 
hengen työpanoksella toimiva, maltillisia ris-
kejä sisältävää toimintaa järjestävä ohjelma-
palveluyrittäjä. 

Tarkoituksenmukaista on myös, että toi-
minnanharjoittajat, jotka harjoittavat useita 
eri toimintoja kuten eri aktiviteetteja tarjoa-
vat ohjelmapalveluyrittäjät, voisivat laatia 
toiminnastaan yhden turvallisuusasiakirjan, 
joka sisältäisi eri toimintoja koskevat osiot. 
Tällainen menettely helpottaisi myös kunnal-
lisia palveluja tarjoavien työtä ja vaivaa niin 
turvallisuusasiakirjan laatimisessa kuin eri-
tyisesti sen pitämisessä ajan tasalla. Osioissa 
olisi kuvattu vaadittavat kunkin toiminnan 
kannalta merkittävät turvallisuuteen liittyvät 
asiat.

Yleisperusteluissa on jo käsitelty mahdolli-
suutta yhdistää turvallisuusasiakirja muussa 
laissa edellytettyyn turvallisuus-, valmius- tai 
vastaavaan suunnitelmaan. Käytännön hel-
pottamiseksi ehdotetaankin säädettäväksi py-
kälän 2 momentissa vastaavasti kuin pelas-
tustoimesta annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (787/2003) 9 § 2 momentissa, että ky-
seisenlaiset asiakirjat voidaan yhdistää. Näin 
meneteltäessä on kuitenkin huolehdittava sii-
tä, ettei turvallisuusasiakirjan yksityiskohtai-

suus, taso ja laatu heikkene. 
Tarkempia säännöksiä turvallisuusasiakir-

jan sisällöstä ja laatimisesta voitaisiin ehdo-
tetun 7 §:n 3 momentin mukaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella. Asetuksessa voitaisiin 
myös säätää turvallisuusasiakirjan pitämises-
tä ajan tasalla, siitä, kuinka voidaan varmis-
taa se, että palvelun tarjoajan henkilöstö tun-
tee suunnitelman, tarvittavasta henkilöstön 
turvallisuuskoulutuksesta sekä hätätilanne-
harjoituksista.

Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista 
annettavia tietoja koskevan valtioneuvoston 
asetuksen 10 §:ssä on säännöksiä kuluttaja-
palvelusta terveydelle ja omaisuudelle aiheu-
tuvan vaaran torjumiseksi tarpeellisen en-
nakkotiedon antamisesta. Tässä asetuksessa 
mainitut seikat ovat merkityksellisiä harkitta-
essa, millaisia tietoja turvallisuusasiakirjaan 
on syytä sisällyttää. 

8 §. Vaarallisesta kulutustavarasta tai ku-
luttajapalvelusta ilmoittaminen. Pykälässä 
säädetään toiminnanharjoittajan velvollisuu-
desta ilmoittaa valvontaviranomaiselle vaa-
rallisesta kulutustavarasta ja kuluttajapalve-
lusta sekä velvollisuudesta tehdä yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa. Asiasisällöl-
tään pykälä vastaa suurelta osin voimassa 
olevan lain 4 §:ää. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi esimerkinomainen maininta siitä, min-
kälaisiin toimenpiteisiin vaarallisen kulutus-
tavaran tai kuluttajapalvelun johdosta saattaa 
olla tarpeen ryhtyä. Voimassa olevan lain 
4 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoit-
tajan ja muun palvelun tarjoajan on pykälässä 
tarkoitetun ilmoituksen tehdessään samalla 
ilmoitettava valvontaviranomaiselle, mihin 
toimenpiteisiin hän on ryhtynyt vaaran takia.  

Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ny-
kyistä paremmin sekä yleisestikin tarpeelli-
siin toimenpiteisiin ryhtymistä saattaisi edis-
tää laissa oleva selkeä maininta siitä, minkä-
laisista toimenpiteistä tilanteissa tavanomai-
sesti voi olla kyse. Pykälässä ehdotetaan 
mainittavan kuluttajapalveluiden osalta toi-
minnan keskeyttäminen sekä kulutustavaroi-
den osalta vaarallisen tavaran jakelun kes-
keyttäminen ja markkinoilta poistaminen. 

Pykälään ehdotetaan myös lisättäväksi uu-
si, asetuksenantovaltuuden sisältävä 3 mo-
mentti. Ehdotettu asetuksenantovaltuus saat-
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taa olla tarpeellinen, jos viranomaisten oh-
jeistuksellakaan ei päästä tarkoituksenmukai-
seen tilanteeseen. 

Ilmoituksen sisällöstä ja muodosta ei ole 
voimassa olevassa lainsäädännössä annettu 
yksityiskohtaisia määräyksiä, minkä vuoksi 
Kuluttajavirasto on usealla tavalla ohjeistanut 
ilmoituksen tekemistä. Kuluttajaviraston in-
ternetsivuilla on ohjeita ilmoituksen tekemi-
seksi ja lomakepohjat erikseen kulutustava-
roita ja kuluttajapalveluksia koskeville ilmoi-
tuksille. Kuluttajavirasto on syksyllä 2007 
merkittävästi lisännyt ja tarkentanut kuntien 
valvontaviranomaisille annettua ohjeistusta 
tässä asiassa. Lisäksi virasto on laatinut Ku-
luttajavirastoon tehtävien ilmoitusten käsitte-
lyä koskevan ohjeen.  

Pykälän nykyisen 1 momentin mukaan 
toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa vaarasta 
"valvontaviranomaiselle". Riittää siis, että 
toiminnanharjoittaja tekee ilmoituksen jolle-
kin laissa säädetyistä valvontaviranomaisista, 
joita ovat Kuluttajavirasto, lääninhallitukset, 
kunnat sekä tulliviranomainen. Tämä on val-
vonnallisesti epätarkoituksenmukaista ja 
merkitsee myös sitä, että jää valvontaviran-
omaisten tehtäväksi huolehtia muun muassa 
siitä, että tieto leviää kaikille sitä tarvitseville 
tahoille, yleensä käytännössä kunnan valvon-
taviranomaiselle ja Kuluttajavirastoon. Eri-
tyisesti kiiretilanteissa ja vakavissa onnetto-
muustilanteissa on tärkeää, että mainitut ope-
ratiivista valvontaa suorittavat saavat tiedon 
asiasta viivytyksettä. Tiedon välittäminen ei 
toimi nykyisin tehokkaan valvonnan edellyt-
tämällä tavalla. 

Valvonnassa on havaittu, että tarkempi 
sääntely ilmoituksen tekemisestä voisi olla 
valvonnan tarkoituksenmukaisen järjestämi-
sen kannalta tarpeen. Tämä sääntely voisi 
ehdotetun asetuksenantovaltuuden mukaan 
koskea sitä, mille valvontaviranomaiselle il-
moitus tulee tehdä ja sitä, missä muodossa se 
on tehtävä. Lisäksi asetuksella voitaisiin sää-
tää ilmoituksessa vaadittavista tiedoista. 

9 §. Tietojen antaminen kuluttajille. Pykälä 
vastaa asiasisällöltään voimassa olevan lain 
5 §:ää. Pykälän 1 momentin sanamuotoa on 
yksinkertaistettu. Muutos on kielellinen. 

Lain määritelmiin ehdotettavien muutosten 
mukaisesti korvattaisiin pykälässä elinkei-
nonharjoittaja ja muu palveluntarjoaja toi-

minnanharjoittajan käsitteellä. Lisäksi pykä-
lästä ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana 
maininta markkinoinnista. 
3. luku Vaatimustenmukaisuus

10 §. Vaarallinen ja turvallinen kulutusta-
vara ja kuluttajapalvelu. Pykälään ehdote-
taan lisättäväksi maininta siitä, että vaaralli-
seksi kulutustavaraksi katsotaan myös tavara, 
joka harhaanjohtavan ulkomuotonsa vuoksi 
voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sairau-
den tai muun vaaran terveydelle. Tällä tar-
koitetaan esimerkiksi tuotteita, joiden ulko-
asu on sikäli harhaanjohtava, että kuluttaja 
erehtyy pitämään tuotetta eri tarkoitukseen 
tarkoitettuna kuin se on ja toimii sen mukai-
sesti.

Muilta osin pykälä vastaa voimassa olevan 
lain 6 §:ää. 

11 §. Vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin 
perusteet. Pykälä vastaa asiasisällöltään voi-
massa olevan lain 7 §:ää. 

4. luku Valvontaviranomaiset

12 §. Kuluttajavirasto. Pykälä vastaa asia-
sisällöltään voimassa olevan lain 8 §:ää. 

13 §. Tullilaitos. Pykälä on suurimmaksi 
osaksi samansisältöinen kuin voimassa ole-
van lain 9 §. Pykälän selkeyttämiseksi sen 
sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että tullilaitoksen tehtävät esitetään pääasias-
sa luettelon muodossa. Ensimmäinen mo-
mentti vastaa asiasisällöltään nykyistä pykä-
lää eli tullilaitos valvoo tuontia, vientiä ja 
kauttakuljetusta muutoin kuin EU:n sisällä. 

Yleisperusteluissa esitetyin perustein ehdo-
tetaan pykälään lisättäväksi myös uusi 2 
momentti tullilaitoksen valvontatehtävistä, 
jotka koskevat tavaroiden toimittamista 
Suomeen Euroopan unionin jäsenmaista. Py-
kälässä mainittu Suomessa tapahtuva tavara-
erän purkaminen ja varastoiminen viittaa sii-
hen, että tullilaitos voisi tarkastaa Suomeen 
EU-jäsenmaista toimitettavien tavaroiden 
turvallisuuden vain siltä osin, kuin tavara on 
maahantuojan varastossa tai muussa vastaa-
vassa paikassa ennen kuin se on saatettu vä-
hittäismyyntiin. Tarkoitus on, että tätä val-
vontaa tehtäisiin lähinnä tilanteissa, joissa se 
on riskinarvioinnin perusteella aiheellista. 
Tavaran lähdettyä varastolta eteenpäin esi-
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merkiksi kauppoihin mahdollisesti tarvittavat 
valvontatoimenpiteet tekisi Kuluttajavirasto. 

EU-jäsenmaista Suomeen toimitettavien 
tavaroiden valvonnassa on huomioitava yh-
teisöoikeudelliset tavaroiden vapaata liikku-
vuutta koskevat periaatteet. Jos toisesta EU-
jäsenmaasta Suomeen toimitettavasta tavara-
erästä otettaisiin ehdotetun toimivallan laa-
jennuksen mukaisesti näyte määräystenmu-
kaisuuden tutkimista varten, valvontaviran-
omaiset eivät lähtökohtaisesti voisi pysäyttää 
tavaraerää tutkimusten ajaksi. Käytäntö ero-
aisi tältä osin kolmasmaavalvonnasta. Silloin, 
kun kulutustavaran määräystenvastaisuus 
näyttäisi ilmeiseltä, tulliviranomainen voisi 
kuitenkin saattaa tämän seikan asianomaisen 
toiminnanharjoittajan tietoon, jotta toimin-
nanharjoittaja voisi vapaaehtoisesti pidättäy-
tyä tavaran saattamisesta laajemmin jakeluun 
ja markkinoille. 

Sisämarkkinoilla olevien kulutustavaroiden 
yhdenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun 
vuoksi tullilaitoksen sisämarkkinavalvontaan 
sovellettaisiin samoja ehdotuksen 28 §:n 
säännöksiä näytteenotosta ja näytteiden tut-
kimisen aiheuttamista kustannuksista kuin 
Kuluttajaviraston toteuttamaan kulutustava-
roiden sisämarkkinavalvontaan. 

14 §. Alueellinen tuoteturvallisuusvalvonta.
Pykälä vastaa osittain asiasisällöltään voi-
massa olevan lain 10 §:ää. Pykälää on kui-
tenkin muutettu niin, että sen 1 momentin 
mukaan lääninhallitus ohjaa ja valvoo tuote-
turvallisuusvalvontaa läänin alueella sekä ar-
vioi kuntien tuoteturvallisuusvalvonnan val-
vontasuunnitelmat ja niiden toteutumista. 

Pykälän 2 momentin mukaan lääninhallitus 
suorittaa osaltaan tuoteturvallisuusvalvontaa 
läänin alueella.

Pykälän uudesta muotoilusta käy siten ny-
kyistä selvemmin ilmi, millaisia tehtäviä lää-
nit tuoteturvallisuusvalvonnassa hoitavat. 
Ehdotetussa muodossa se vastaisi sekä sisäl-
löltään että sanamuodoltaan paremmin muita 
ympäristöterveydenhuollon lakeja. Asialli-
sesti suurin muutos olisi lääninhallituksille 
asetettava velvollisuus arvioida kuntien tuo-
teturvallisuusvalvontasuunnitelmat ja niiden 
toteutuminen. Käytännössä lääninhallitukset 
ovat jo tehneet tätä työtä. On tarkoituksen-
mukaista, että sitä koskeva maininta sisälly-
tetään lakiin. Samalla uusi kirjoitustapa il-

mentäisi paremmin lääninhallitusten keskei-
siä, valvonnan ohjaamiseen liittyviä tehtäviä. 

Lääninhallitukset säilyisivät kuitenkin lain 
noudattamista valvovina valvontaviranomai-
sina.

15 §. Kunnan tuoteturvallisuusvalvonta.
Pykälässä säädetään kunnan tuoteturvalli-
suusvalvonnasta. Se vastaa asiasisällöltään 
osittain voimassa olevan lain 11 §:ää. Pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi kunnan tehtä-
vistä sekä toimivallan delegoinnista kunnas-
sa.

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, jonka mukaan kunnan tulee 
pyrkiä hoitamaan tuoteturvallisuusvalvonta 
tarvittaessa yhteistoiminnassa toisen kunnan 
tai kuntayhtymän kanssa valvonnan tarkoi-
tuksenmukaisen järjestämisen kannalta 
30 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Ehdotuksen 
30 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että val-
vontaviranomaisella on palveluksessaan tai 
sopimuksen perusteella käytettävissään tar-
peellinen määrä pätevää ja valvonnan menes-
tyksellisen hoitamisen kannalta riittävän ko-
kenutta henkilökuntaa. Valtioneuvoston 1 
päivänä maaliskuuta 2007 tekemän elintarvi-
kevalvonnan kehittämistä koskevan periaate-
päätöksen mukaan ympäristöterveydenhuolto 
kunnissa on toteutettava niin suurissa yksi-
köissä, että niissä on mahdollista järjestää 
riittävä työnjako, erikoistuminen ja sijaisjär-
jestelyt sekä valvonnan ammattimainen joh-
to.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi myös 
maininta mahdollisuudesta järjestää tuotetur-
vallisuusvalvonta osana ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-aluetta. Sisällöltään 
jotakuinkin vastaava säännös sisältyy elintar-
vikelakiin, joskin elintarvikelaissa käytetään 
aiemmin käytettyä termiä “seudullinen val-
vontayksikkö”. Tällä hetkellä ympäristöter-
veydenhuollossa käytetään kuitenkin termiä 
“ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alue”, minkä vuoksi pykälässä ehdotetaan 
käytettävän tätä ilmaisua. Tarkoituksena on 
säätää erikseen lailla siitä, että ympäristöter-
veydenhuollon lainsäädännössä tarkoitetut 
kunnan viranomaisen tehtävät järjestetään 
riittävinä, laadukkaina ja yhdenvertaisesti 
maan eri osissa. Useissa tapauksissa tämä 
edellyttää, että kunnat muodostavat tätä tar-
koitusta varten ympäristöterveydenhuollon 
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yhteistoiminta-alueen. 
Siirtyminen ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoiminta-alueisiin mahdollistaa eräissä 
tapauksissa nykyistä paremmin viranhaltijoi-
den erikoistumisen, toisin sanoen perehtymi-
sen erityisesti johonkin tai joihinkin ympäris-
töterveydenhuollon toimialoihin. Vähemmän 
tunnettuna ympäristöterveydenhuollon osa-
alueena tuoteturvallisuusvalvonnan haasteena 
on saada osakseen riittävästi voimavaroja se-
kä osaava ja motivoitunut henkilöstö suorit-
tamaan valvontaa. 

Voimassa olevan lain mukaan valtuusto voi 
antaa lautakunnalle tai toimielimelle oikeu-
den siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen 
viranhaltijalle tai jaostolle vain kieltoa (23 §) 
ja väliaikaista kieltoa (24 §) koskevissa asi-
oissa. Jos toimivaltaa ei ole delegoitu, asia 
tulee käsitellä kunnan valvontaviranomaises-
sa, yleensä lautakunnassa, ja tämä on käytän-
nössä kiireellisissä tilanteissa kuluttajien tur-
vallisuuden kannalta liian hidas menettely. 
Tämän vuoksi on tarpeen, että laki mahdol-
listaa myös eräiden muiden, erityisesti kulut-
tajapalveluiden valvonnan kannalta keskeis-
ten hallinnollisten pakkokeinojen käyttämi-
sen esimerkiksi yksittäisen viranhaltijan toi-
mesta. Paikallisesti tulee arvioida, mille ta-
holle toimivaltaa on tarkoituksenmukaista 
siirtää. Tällainen taho voi olla esimerkiksi 
terveysvalvonnan johtaja tai terveystarkasta-
ja. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin siis 
valtuustolle mahdollisuus antaa lautakunnalle 
tai toimielimelle oikeus delegoida toimival-
taa ehdotettujen 32—36 §:n sekä 42 §:n osal-
ta.

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi niin, että siinä nimenomaisesti estettäi-
siin kunnan valvontasuunnitelman hyväksy-
mistä koskevan toimivallan delegoiminen vi-
ranhaltijalle tai jaostolle. Voimassa olevassa 
laissa ei ole tätä koskevaa rajoitusta, joten 
tällainen toimivallan siirto on mahdollinen. 

Asian merkittävyyden, valvonnan yhden-
mukaisuuden ja luottamusmiesten tiedon-
saannin sekä vaikuttamismahdollisuuksien 
kannalta on kuitenkin perusteltua, että val-
vontasuunnitelmat käsitellään ja hyväksytään 
valvonnasta vastaavassa toimielimessä. Val-
vontasuunnitelman hyväksymiseen liittyy 
valvonnan toimeenpanon sekä kunnan talou-
den ja väestön hyvinvoinnin kannalta niin 

merkittäviä näkökohtia, että asia on syytä 
hyväksyä monijäsenisessä toimielimessä. Li-
säksi osassa muista ympäristöterveydenhuol-
lon säädöksistä kuten terveydensuojelulain 
7 § 1 momentissa sekä kemikaalilaissa ja tu-
pakkalaissa on kyseisenlainen rajoitus, joten 
vastaava sääntely on yhdenmukaisuudenkin 
vuoksi syytä sisällyttää myös nyt esillä ole-
vaan lakiin. 

16 §. Kiireelliset toimet. Lakiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 16 §, jossa säädettäisiin yk-
sittäisen, valvontaa suorittavan kunnan vi-
ranhaltijan mahdollisuudesta käyttää kiireel-
lisessä tilanteessa joitakin lain mahdollista-
mista hallinnollisista pakkokeinoista, vaikkei 
hänelle olisi 15 §:n 2 momentin mukaisesti 
siirretty toimivaltaa niiden käyttämiseen. 

Säännös on tarpeellinen, koska useissa 
kunnissa ei ole toteutettu lain mahdollista-
maa toimivallan delegointia esimerkiksi val-
vonnan johtajalle tai terveystarkastajalle. 
Tuoteturvallisuusvalvonnan vuoden 2006 tie-
tojenkeruun mukaan noin 28 %:ssa valvon-
tayksiköistä kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta annetun lain 23 
ja 24 §:n mukaista toimivaltaa ei ole delegoi-
tu viranhaltijalle. 

Kunnissa saattaa kuitenkin tulla eteen tilan-
teita, joissa kiireelliset toimet ovat kuluttajien 
turvallisuuden varmistamiseksi välttämättö-
miä. Tällöin viranhaltijan on voitava käyttää 
tarvittavia hallinnollisia pakkokeinoja kulut-
tajien turvallisuuden varmistamiseksi. Tällä 
tavoin käytettävissä olevien pakkokeinojen 
käyttäminen ehdotetaan kuitenkin rajattavan 
vain tiettyihin hallinnollisiin pakkokeinoihin 
eli ehdotuksen 32—36 §:n mukaisiin toi-
menpiteisiin.

Mainittu lisäys kunnan viranhaltijan toi-
mintamahdollisuuksiin on tarpeen, koska 
tuoteturvallisuusvalvonnan alaan kuuluu 
useita sellaisia palveluryhmiä, joiden käyttä-
jiä ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa 
olevat tahot kuten pienet lapset. Jotta esimer-
kiksi lasten leikkikentillä esiintyvät, lasten 
turvallisuutta uhkaavat vakavat vaarat saatai-
siin poistettua tehokkaasti, on syytä varmis-
taa edellä mainitun kaltaisella, erityisen kii-
reellisiin tilanteisiin soveltuvalla säännöksel-
lä, ettei lasten turvallisuus jää riippumaan 
kunnassa tehdyistä toimivallan siirroista. 

Kiireellisellä tilanteella tarkoitettaisiin esi-
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merkiksi tilannetta, jossa lasten käytössä ole-
valla leikkikentällä sijaitsee rikkinäinen, sel-
västi välitöntä vaaraa aiheuttava leikkikent-
täväline, eikä vastuutaho vapaaehtoisesti 
poista vaaraa, esimerkiksi korjaamalla vä-
linettä tai siirtämällä sitä pois. 

Toiminnanharjoittajan oikeusturvan sekä 
asian riittävän ja asiantuntevan selvittämisen 
vuoksi ehdotetaan pykälän 2 ja 3 momenteis-
sa säädettäväksi, että edellä mainitussa kii-
reellisessä tilanteessa tehty 32 tai 34 §:ssä 
tarkoitettu päätös tulee saattaa kunnan val-
vontaviranomaisen ja 33 tai 35—36 §:ssä 
tarkoitettu päätös Kuluttajaviraston ratkaista-
vaksi heti, kuitenkin viimeistään seitsemän 
päivän kuluessa. Kunnan valvontaviranomai-
sen tai Kuluttajaviraston tulee tämän jälkeen 
ratkaista asia ensi tilassa. 

Ehdotettua paljolti vastaava sääntely on to-
teutettu elintarvikelain 63 §:ssä, joten ehdo-
tettu pykälä on myös ympäristöterveyden-
huollon säädösten yhdenmukaistamisen kan-
nalta tarkoituksenmukaista. 

17 §. Muut valvontaviranomaiset. Pykälä 
vastaa asiasisällöltään pääasiassa voimassa 
olevan lain 12 §:ää. Lain määritelmiin ehdo-
tettavien muutosten mukaisesti korvattaisiin 
pykälässä elinkeinonharjoittaja toiminnan-
harjoittajan käsitteellä. Tämä merkitsisi myös 
asiallista muutosta, koska voimassa olevassa 
laissa kyseinen kohta ei ole pykälän sana-
muodon mukaan koskenut lain tarkoittamia 
muita palvelun tarjoajia. On kuitenkin perus-
teltua, että mainittu pykälä laajennetaan tältä 
osin koskemaan tasapuolisesti kaikkia laissa 
tarkoitettuja toiminnanharjoittajia. 

Lisäksi pykälän muotoilua ehdotetaan sel-
keyden vuoksi hieman yksinkertaistettavaksi. 

5. luku Tuoteturvallisuusvalvonta

18 §. Tehtävien hoito ja tärkeysjärjestys.
Pykälä on muuten samansisältöinen kuin 
voimassa olevan lain 13 §, mutta siihen on li-
sätty maininta siitä, että tehtävät on hoidetta-
va riskinarviointiin perustuen mahdollisim-
man tarkoituksenmukaisella tavalla. Ris-
kinarviointivelvoite koskee myös valvontavi-
ranomaisia niiden suunnitellessa ja suoritta-
essa valvontaa. Viranomaisten ei lähtökoh-
taisesti voida ajatella olevan velvollisia te-
kemään valvontaansa koskevaa kirjallista 

riskinarviointia. 
19 §. Valtakunnallinen valvontaohjelma.

Pykälä on samansisältöinen kuin voimassa 
olevan lain 14 §. 

20 §. Lääninhallituksen valvontasuunni-
telma. Lakiin lisättäisiin uutena lääninhalli-
tukselle velvollisuus laatia valvontaansa kos-
keva suunnitelma. Ottaen huomioon läänin-
hallitusten tehtävän erityisesti kuntien val-
vontaa ohjaavina tahoina, pykälässä tarkoite-
tun lääninhallituksen valvontasuunnitelman 
lienee tarkoituksenmukaisinta kohdistua esi-
merkiksi valvontaprojekteihin, joita läänin-
hallitukset koordinoivat ja kuntien valvonta-
viranomaiset toteuttavat. Lääninhallituksen 
valvontasuunnitelmasta on säädetty myös 
esimerkiksi elintarvikelaissa.  

Lääninhallituksen valvontasuunnitelman on 
tarkoituksenmukaista olla suhteellisen kevyt, 
ja sitä laadittaessa on syytä arvioida, olisiko 
valvontasuunnitelma hyvä laatia yhteisenä 
muiden ympäristöterveydenhuollon sektorien 
kanssa. Lääninhallituksen valvontasuunni-
telman laatiminen saattaa olla tarkoituksen-
mukaista yhdistää lääninhallitusten tulosso-
pimusasioihin. 

21 §. Kunnan valvontasuunnitelma. Pykä-
lässä on asiasisällöltään osittain samanlainen 
kuin voimassa olevan lain 15 §. Koska voi-
massa pykälä kuitenkin eroaa muiden ympä-
ristöterveydenhuollon lakien vastaavista 
säännöksistä, sitä ehdotetaan yhdenmukais-
tettavaksi muotoilultaan näiden kanssa. 

Pykälässä säädettäisiin kunnalle nimen-
omainen velvollisuus hyväksyä kunnan val-
vontasuunnitelma. Lisäksi pykälässä viitat-
taisiin muun muassa valvontasuunnitelman 
sisällön osalta ympäristöterveydenhuollon 
valvontasuunnitelmasta annettuun valtioneu-
voston asetukseen (665/2006). 

Pykälässä säädettäisiin myös valvonta-
suunnitelman tarkistamisesta vähintään ker-
ran vuodessa. Valvontasuunnitelman voi laa-
tia myös monivuotiseksi. Voimassa olevan 
lain mukaan valvontasuunnitelma tulee tar-
kistaa vähintään kolmen vuoden välein. Tätä 
koskeva muutos on valvonnan tehokkuuden 
ja tarkoituksenmukaisuuden vuoksi tarpeen, 
mutta ei kuormita valvontaa kohtuuttomasti, 
koska kyse on pelkästään valvontasuunnitel-
man vuosittaisesta tarkistamisesta. Yhdessä 
vuodessa saattaa tapahtua suuriakin muutok-
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sia esimerkiksi valvontaviranomaisjärjestely-
jen tai kunnassa harjoitettavan elinkeinotoi-
minnan, ja kuluttajille tarjottavien palvelui-
den suhteen. Vuosittain tehtävää suunnitel-
man tarkistamista edellytetään myös ympä-
ristöterveydenhuollon yhteisessä valtakun-
nallisessa valvontaohjelmassa vuosille 
2008—2010. 

Ehdotuksen mukaan pykälän 2 momentissa 
edellytettäisiin, että kunnan valvontasuunni-
telma tulee käsitellä kunnan monijäsenisessä 
toimielimessä. Tämä on tarpeellista valvon-
tasuunnitelman merkityksellisyyden vuoksi.  

Huolimatta siitä, että valvontasuunnitelmaa 
koskee edellä mainittu valtioneuvoston ase-
tus ympäristöterveydenhuollon valvonta-
suunnitelmasta, ehdotetaan pykälän 2 mo-
menttiin otettavaksi valtuutus antaa lisäksi 
myös valtioneuvoston asetus, joka koskisi 
erityisesti kunnan valvontasuunnitelmaa tuo-
teturvallisuusasioissa. Voimassa oleva, edellä 
mainittu valtioneuvoston asetus ympäristö-
terveydenhuollon valvontasuunnitelmasta 
koskee kaikkia ympäristöterveydenhuollon 
sektoreita. Siinä olevilla säännöksillä muun 
muassa näytteenotosta ja laboratoriotutki-
muksista ei ole tuoteturvallisuusvalvonnassa 
juurikaan merkitystä. Sen sijaan kunnan tuo-
teturvallisuusvalvontaa koskevaa suunnitel-
maa varten annettavassa ohjeistuksessa saat-
taa olla tarkoituksenmukaista käsitellä yksi-
tyiskohtaisemmin esimerkiksi kuluttajapalve-
lusten markkinavalvontaan liittyviä kysy-
myksiä. Muun muassa tämän vuoksi on tar-
peen voida tarvittaessa antaa yksinomaan 
tuoteturvallisuusvalvontaa koskevia erityisiä 
alemmanasteisia säännöksiä. 

22 §. Tullilaitoksen valvontasuunnitelma.
Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi pykälä, 
jossa on säännöksiä tullilaitoksen valvonta-
suunnitelmasta.  

Nykyisessä laissa ei tullilaitokselle ole ase-
tettu velvollisuutta valvontasuunnitelman 
laatimiseen. Kun ehdotuksessa korostetaan 
valvonnan suunnittelun merkitystä, on pidet-
ty tarpeellisena lisätä lakiin pykälä, jonka 
mukaan tullilaitos laatii vastuullaan olevasta 
valvonnasta valvontasuunnitelman. Suunni-
telmaa laatiessaan tullilaitoksen on otettava 
huomioon Kuluttajaviraston laatima valta-
kunnallinen valvontaohjelma. Lain 12 §:n 
mukaan Kuluttajavirasto suunnittelee, ohjaa 

ja kehittää valvontaa. Tämän vuoksi on tar-
peen, että tullilaitos ottaa omassa suunnitte-
lussaan huomioon Kuluttajaviraston valta-
kunnallisen valvontaohjelman, jotta valvon-
nan voimavaroja käytetään tarkoituksenmu-
kaisesti ja päällekkäisiä toimenpiteitä voi-
daan välttää. 

Pykälän 2 momentin mukaan tullilaitoksen 
valvontasuunnitelmaa on tarkistettava vuosit-
tain.

23 §. Erityistilanteisiin varautuminen. Py-
kälässä ehdotetaan säädettäväksi uusi 23 §, 
jossa asetettaisiin sekä Kuluttajavirastolle et-
tä kunnan tuoteturvallisuusvalvontaviran-
omaiselle velvollisuus varautua valvonnassa 
eteen tuleviin erityistilanteisiin suunnittele-
malla niiden edellyttämää toimintaa ennakol-
ta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että tar-
kempia säännöksiä erityistilanteisiin varau-
tumisesta voidaan tarvittaessa antaa valtio-
neuvoston asetuksella. 

Pykälän 1 momentin mukaan Kuluttajavi-
raston on laadittava suunnitelma kuluttajien 
tai kuluttajiin rinnastettavien henkilöiden 
hengen ja terveyden turvaamiseksi vakavissa 
onnettomuuksissa tai muissa erityistilanteis-
sa. Tämän mukaisesti Kuluttajaviraston on 
valvontatoimintaansa suunnitellessaan kiinni-
tettävä huomiota mahdollisiin erityistilantei-
siin.

Lakiin ei ehdoteta otettavaksi määritelmää 
erityistilanteista, joten valvontaviranomaisten 
itsensä harkittavaksi jää, milloin on kysymys 
erityistilanteesta. Erityistilanteesta on kysy-
mys ainakin silloin, kun jokin kulutustavara 
on aiheuttanut lyhyen ajan kuluessa useita 
vakavia onnettomuuksia tilanteessa, jossa 
tämän tavaran vaarallisuudesta ei ole ollut 
tietoa, taikka kun kuluttajapalvelun suoritta-
misen yhteydessä on tapahtunut vakava hen-
keä ja terveyttä koskeva onnettomuus. Näissä 
tilanteissa valvontaviranomaiset joutuvat 
keskittymään ilmenneen vaaratekijän pois-
tamiseen tai rajoittamiseen ja asettamaan tä-
män tehtävän etusijalle muihin valvontateh-
täviin nähden. 

Voimassa olevaan lakiin ei sisälly vaati-
musta erityistilanteisiin varautumisesta. Täl-
lainen varautuminen on kuitenkin kuluttajien 
turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Kulut-
tajavirasto on kesäkuussa 2006 antanut oh-
jeen ”Erityistilanteet kunnan tuoteturvalli-



53

suusvalvonnassa” (16.6.2006, dnro 
2006/52/1166). Ohjeen mukaan erityistilan-
netoimintaan liittyvät asiat tulee sisällyttää 
osaksi kunnan tuoteturvallisuusvalvonnan 
valvontasuunnitelmaa tai koko ympäristöter-
veydenhuollon kattavaa erityistilannesuunni-
telmaa. Kuluttajavirasto on edellyttänyt täl-
laista erityistilannesuunnittelua tehtävän en-
simmäisen kerran vuonna 2007. Erityistilan-
nesuunnittelua tulee kehittää ja täydentää jat-
kossa osaamisen ja kokemuksen karttuessa. 

Käytännön tilanteet ovat osoittaneet, että 
erityistilanteisiin valmistautuminen on mer-
kittävä asia kunnan tuoteturvallisuusvalvon-
nan kannalta. Kunnissa tulee tuoteturvalli-
suusvalvonnassa vakiintuneen työnjaon mu-
kaan keskittyä paikallisesti tuotettujen kulut-
tajapalvelujen turvallisuuden valvontaan. Ku-
luttajapalvelut ovat usein luonteeltaan sellai-
sia, että niiden yhteydessä voi helposti syntyä 
tilanteita, jotka ovat luokiteltavissa erityisti-
lanteiksi. Kuntien valvontaviranomaisten 
velvollisuuksia varautua erityistilanteisiin 
koskevassa pykälän 2 momentissa koroste-
taan muun muassa yhteistyötä muiden viras-
tojen ja laitosten kanssa tässä erityistilantei-
siin ennakolta varautumisessa. 

Muissa ympäristöterveydenhuollon sää-
döksissä paljolti ehdotetun kaltainen sääntely 
on toteutettu sekä elintarvikelain 46 §:ssä että 
terveydensuojelulain 8 §:ssä. 

Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia 
säännöksiä erityistilanteisiin varautumista 
koskevien suunnitelmien sisällöstä ja laatimi-
sesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella. Tarvetta tähän voi ilmetä, jos osoittau-
tuu, että edellä mainitun ohjeistuksen avulla 
ei päästä riittävään tehokkuuteen erityistilan-
teisiin valmistautumisessa. 

24 §. Viranomaistiedottaminen. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 24 §, jossa säädet-
täisiin viranomaisen mahdollisuudesta tarvit-
taessa tiedottaa kuluttajaturvallisuuden kan-
nalta tarpeellisista asioista. Viranomaisella 
on yleinen tiedottamisoikeus toimialaansa 
liittyvistä asioista ilman nimenomaista sään-
nöstäkin. Selvyyden vuoksi asia kuitenkin 
ehdotetaan kirjattavaksi lakiin. Yleisessä tuo-
teturvallisuusdirektiivissä asiasta on säädetty 
16 artiklassa. 

Tiedottaminen voi sisältää paitsi yleistä 
turvallisuusvalistusta tai -neuvontaa myös 

esimerkiksi yksittäisiä valvontatapauksia 
koskevia, kuluttajien turvallisuuden kannalta 
tärkeitä asioita. Esimerkiksi tilanteessa, jossa 
valvontaviranomainen on antanut myynti-
kiellon, on tavallista, että viranomainen tie-
dottaa tekemästään päätöksestä. Tiedottami-
nen voi myös olla esimerkiksi ensitiedotta-
mista vaarasta, vaaratiedote, valvontatoimin-
nan tuloksista raportointia tai toimintaohjei-
den antamista kuluttajille sekä toiminnanhar-
joittajille. Kuntatasolla kysymyksessä voi ol-
la esimerkiksi sellaisesta kuluttajapalveluun 
liittyvästä vaarasta tiedottaminen, jota ei voi-
da tehokkaasti poistaa ja tiedottamista järjes-
tää esimerkiksi kohteessa olevin kyltein. 

25 §. Valvontaviranomaisen ilmoitus- ja 
tiedonantovelvollisuus. Lakiin ehdotetaan li-
sättäväksi uusi 25 §, jossa säädettäisiin kun-
nan valvontaviranomaisen ja lääninhallituk-
sen velvollisuudesta antaa valvontaa koske-
via tai valvonnan kannalta merkityksellisiä 
tietoja Kuluttajavirastolle. Voimassa olevaan 
lakiin ei alue- ja paikallishallinnon valvonta-
viranomaisille ole asetettu tällaista velvolli-
suutta. Tuoteturvallisuusvalvonnan valtakun-
nallisen ohjauksen ja suunnittelun toteuttami-
seksi sekä valtakunnallisen valvontaohjelman 
laatimiseksi näiden tietojen saaminen on kui-
tenkin tarpeen varmistaa laissa.  

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan säädettä-
väksi kunnan valvontaviranomaiselle velvol-
lisuus ilmoittaa Kuluttajavirastolle lain 
23 §:ssä tarkoitetuista erityistilanteista. Tä-
män voidaan arvioida tukevan myös 23 §:n 
toteutumista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin puoles-
taan sekä kunnan valvontaviranomaiselle että 
lääninhallitukselle velvollisuus toimittaa Ku-
luttajavirastolle korvauksetta erilaisia val-
vonnan suorittamiseen liittyviä tietoja. 

Lisäksi on tarkoituksenmukaista, että Ku-
luttajavirasto päättää tavasta, jolla kunnan tu-
lee raportoida tiedot. Näin voidaan varmis-
taa, että virasto saa kaikki tarvitsemansa tie-
dot ja että tiedonsiirrossa käytetään tiedon-
siirtotapaa, jollainen voi tulevaisuudessa olla 
esimerkiksi sähköinen tiedonsiirto. Tämä on 
erityisen tärkeää tulevaisuudessa, kun siirry-
tään ympäristöterveydenhuollon kohdetieto-
järjestelmään. Ympäristöterveydenhuollon 
tiedonkeruun kehittämisprojekti YHTI on 
esimerkki tällaisesta. Tämän vuoksi ehdote-
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taan 3 momentissa säädettäväksi siitä, että 1 
ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot tulee toi-
mittaa Kuluttajaviraston määräämällä tavalla. 

Lisäksi pykälän 4 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi valtuus antaa työ- ja elinkei-
noministeriön asetuksella tarkempia sään-
nöksiä valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tie-
donantovelvollisuudesta.

Ehdotettua vastaava sääntely on toteutettu 
elintarvikelain 52 §:ssä ja terveydensuojelu-
lain 47 §:ssä. 

26 §. Tiedonsaantioikeus. Pykälässä ehdo-
tetaan säädettäväksi valvontaviranomaisen 
tiedonsaantioikeudesta. Se vastaa sisällöltään 
osittain voimassa olevan lain 16 §:ää. Tie-
donsaantioikeudesta ehdotetaan kuitenkin 
säädettäväksi nykyistä 16 §:ää laajemmin ja 
samaan tapaan kuin elintarvikelain 51 §:ssä. 

Ehdotetun säännöksen mukaan valvontavi-
ranomaisilla olisi oikeus saada valvonnan 
kannalta välttämättömät tiedot viranomaisil-
ta, lain velvoittamilta toiminnanharjoittajilta 
ja muilta, joita lain velvoitteet koskevat. 
Viimeksi mainittuja voivat olla esimerkiksi 
valvonnassa apuna käytettävät ulkopuoliset 
asiantuntijat. Lisäksi ehdotetaan säädettäväk-
si samalla tavoin kuin elintarvikelaissa, että 
viranomaisen tiedonsaantioikeus voi koskea 
tietyin perustein myös salassa pidettäviä tie-
toja, jos niiden saaminen on välttämätöntä 
valvonnan kannalta. 

Oikeus saada salassa pidettäviä tietoja ra-
joittuisi siis vain valvonnan kannalta välttä-
mättömiin tietoihin. Kysymyksessä voisivat 
olla vain joko yksityiseen liike- tai ammatti-
toimintaan tai yksityisen taloudelliseen ase-
maan taikka terveydentilaan perustuvat salas-
sa pidettävät tiedot. Valvontaviranomaisten 
tietojensaantia ei siten laajennettaisi enempää 
kuin olisi kuluttajien suojelemiseksi toteutet-
tavan valvonnan kannalta välttämätöntä. 

Tilanteita, joissa muun muassa terveydenti-
latiedot voivat olla asian selvittämisen kan-
nalta välttämättömiä, ovat esimerkiksi huk-
kumistapaukset, kauneudenhoitopalveluihin 
liittyvät ongelmatapaukset sekä ohjelmapal-
veluissa tapahtuneet onnettomuudet. Valvon-
taviranomaisen on jatkotoimenpiteiden tar-
peellisuuden arvioimiseksi voitava saada tie-
to siitä, mitä on tapahtunut ja miten eri tekijät 
ovat vaikuttaneet tapahtumaan. On myös 
toiminnanharjoittajan etu, että asiassa saa-

daan selville, onko onnettomuus johtunut 
palvelun tarjoamiseen liittyvästä syystä vai 
osallistujaan itseensä liittyvästä syystä. 

Liike- tai ammattisalaisuuksiin taikka yksi-
tyisen taloudelliseen asemaan liittyvät salassa 
pidettävät tiedot saattavat tulla tuoteturvalli-
suusvalvonnassa tarpeen ainakin arvioitaessa 
jonkin tuotteen mekaanista tai kemiallista 
turvallisuutta kuluttajille. Voi myös olla val-
vonnallisten toimenpiteiden tarpeellisuuden 
arvioinnin kannalta välttämätöntä tietää 
vaikkapa, miten paljon tai laajalle alueelle jo-
takin tuotetta on toimitettu. 

Valvontaviranomaisen on toiminnassaan 
otettava huomioon salassa pidettävän tiedon 
käsittelemistä koskevat vaatimukset kuten vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 6 luvussa säädetyt salassapi-
tovelvoitteet.

27 §. Tarkastusoikeus. Pykälä on samansi-
sältöinen kuin voimassa olevan lain 17 §. 

28 §. Näytteet valvontaa varten. Pykälä 
vastaa asiasisällöltään voimassa olevan lain 
18 §:ää. Lain määritelmiin ehdotettavien 
muutosten mukaisesti korvattaisiin pykälässä 
elinkeinonharjoittaja ja muu palveluntarjoaja 
toiminnanharjoittajan käsitteellä. 

29 §. Ulkopuoliset asiantuntijat. Pykälä 
vastaa asiasisällöltään osittain voimassa ole-
van lain 19 §:ää. 

Pykälää ehdotetaan kuitenkin muutettavak-
si niin, että se vastaisi sanamuodoltaan lähei-
semmin muiden ympäristöterveydenhuollon 
säädösten, erityisesti elintarvikelain vastaa-
vaa sääntelyä. Muutos koskisi lähinnä pykä-
län muotoilua. Asiantuntijoista annettaisiin 
nykyistä yksityiskohtaisempia säännöksiä.  

Tuoteturvallisuuslainsäädännön laajan so-
veltamisalan vuoksi valvottavien kohteiden 
määrä lisääntyy ja niiden kirjo monimutkais-
tuu koko ajan. Lisäksi valvonnan vähäisten 
resurssien takia valvontahenkilöstön on kes-
kityttävä varmistamaan valvontaprosessin 
hallinta ja tarvittava oikeudellinen osaami-
nen. Vaikka tällä hetkellä tiedossa ei ole, että 
valvonnassa käytettäisiin varsinaisia kaupal-
lisia tahoja ulkopuolisina asiantuntijoina, on 
tarpeen säätää riittävän kattavasti siitä, mitä 
tulee ottaa huomioon, kun valvonnassa käy-
tetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Ehdote-
tussa pykälässä säädettäisiin lisäksi elintarvi-
kelain 36 §:ää vastaavasti selkeästi siitä, että 
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ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan käyttää 
valvonnassa tarvittavien tutkimusten ja selvi-
tysten lisäksi tarkastusten tekemisessä. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi vastaa-
vaan tapaan kuin elintarvikelaissa, että ulko-
puolisia asiantuntijoita käytettäessäkin mah-
dolliset hallinnolliset päätökset tekee kysees-
sä oleva valvontaviranomainen. Lisäksi 
säännökseen ehdotetaan lisättäväksi maininta 
siitä, että ulkopuolisen asiantuntijan tulee 
osoittaa pätevyytensä ja käyttämiensä mene-
telmien luotettavuus valvontaviranomaiselle. 
Tältä osin voidaan ajatella, että valvontavi-
ranomainen voi myös yksittäistapauksessa 
luopua tällaisesta menetelmien luotettavuu-
den osoittamisvaatimuksesta esimerkiksi ti-
lanteessa, jossa ulkopuolinen asiantuntija tai 
hänen käyttämänsä menetelmät ovat ennes-
tään tunnetut. 

Mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoi-
den käyttö valvonnan apuna ei saa näkyä 
toiminnanharjoittajien suuntaan syrjivänä 
maksukäytäntönä. Ehdotetussa 31 §:ssä, joka 
vastaa sisällöltään voimassa olevaa säänte-
lyä, säädetään valvontamaksujen suuruudesta 
siten, että ne voivat vastata enintään suorit-
teen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. 
Kunnan tulee ottaa asia huomioon maksutak-
saa määrittäessään. 

30 §. Tuoteturvallisuusvalvontaa suoritta-
vien viranhaltijoiden pätevyys. Lakiin ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi 30 §, jossa säädettäi-
siin valvontaviranomaisten käytettävissä ole-
vasta henkilökunnasta sekä tämän henkilö-
kunnan pätevyydestä ja koulutuksesta. Voi-
massa olevaan lakiin ei sisälly vaatimuksia 
mainituista asioista. Voidaan kuitenkin pitää 
perusteltuna, että ympäristöterveydenhuollon 
valvontatehtävät edellyttävät riittävää päte-
vyyttä. Tämän vuoksi asiasta on tarpeen ottaa 
säännös lakiin. Vastaavankaltainen säännös 
sisältyy elintarvikelain 35 §:ään. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi siitä, 
että valvontaviranomaisilla tulee olla käytet-
tävissään tarpeellinen määrä riittävän pätevää 
ja kokenutta henkilökuntaa. Tältä osin kyse 
on valvonnan järjestelyistä vastaavalle tahol-
le asetetusta velvollisuudesta. Pykälässä sää-
dettäisiin lisäksi, että valvontaa suorittavalla 
viranhaltijalla tulee olla tehtävään soveltuva 
korkeakoulututkinto. Tällä tarkoitetaan esi-
merkiksi soveltuvaa ammattikorkeakoulutut-

kintoa. Tällä hetkellä valvontaa suorittavien 
viranhaltijoiden koulutustausta ja kokemus 
on sangen vaihtelevaa. Terveystarkastajille ei 
ainakaan toistaiseksi ole tarjolla varsinaista 
tuoteturvallisuusalan koulutusta millään kou-
lutustasolla vaan korkeintaan yksittäisiä luen-
toja. Voidaan arvioida, että säätämällä ehdo-
tetulla tavalla tuoteturvallisuusvalvontaa suo-
rittavalle henkilöstölle tietyntasoisia koulu-
tusvaatimuksia voidaan edesauttaa myös tuo-
teturvallisuusvalvontaan keskittyvän koulu-
tustarjonnan lisääntymistä. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi myös 
kunnan ja lääninhallituksen velvollisuudesta 
huolehtia valvontaa suorittavan henkilöstön 
mahdollisuudesta osallistua soveltuvaan täy-
dennyskoulutukseen. Käytännössä tämä tar-
koittaisi erityisesti Kuluttajaviraston järjes-
tämiä tuoteturvallisuusvalvontaa käsitteleviä 
koulutustilaisuuksia. Virasto tarjoaa kunnal-
lisille viranhaltijoille ajankohtaisia eri tee-
moihin liittyviä työnohjauspäiviä sekä val-
vontaprosessin hallintaan tähtäävää koulutus-
ta.

Myös kansanterveyslain 41 §:ssä säädetään 
kansanterveystyön koulutuksesta. Sen mu-
kaan kunnan ja kuntayhtymän tulee huolehtia 
siitä, että kansanterveystyön henkilöstö pe-
ruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudes-
ta ja toimenkuvasta riippuen osallistuu riittä-
västi heille järjestettyyn täydennyskoulutuk-
seen. Kansanterveyslain 1 §:n mukaisesti 
tuoteturvallisuusvalvonta on osa kansanter-
veystyötä, joten laissa mainitut vaatimukset 
kansanterveystyötä suorittavien täydennys-
koulutuksesta koskevat myös tuoteturvalli-
suusvalvontaa suorittavia viranhaltijoita. 

Valvonnan johtajan pätevyydestä on sää-
detty kansanterveyslain 41 §:n 2 momentissa, 
jonka mukaan ympäristöterveydenhuollon 
toiminnasta vastaavalla johtajalla on oltava 
alalle soveltuva korkeakoulututkinto. Johta-
jalla tulee olla myös riittävä kokemus ja asi-
antuntemus ympäristöterveydenhuollon toi-
meenpanoon liittyvistä tehtävistä. 

Ehdotuksen tarkoituksena ei ole estää ny-
kyisin tuoteturvallisuusvalvontaa suorittavien 
henkilöiden mahdollisuuksia toimia tehtäväs-
sään jatkossakin. Tätä koskevat säännöseh-
dotukset ovat lain siirtymäsäännöksissä. 

31 §. Kunnan valvontaviranomaisen suorit-
teista perittävät maksut. Pykälään ehdotetaan 
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lisättäväksi maininta ehdotetun 6 § mukaisen 
ilmoituksen käsittelystä perittävästä maksus-
ta. Muilta osin pykälä vastaa asiasisällöltään 
voimassa olevan lain 20 §:ää. Kunta perii sen 
mukaisesti maksuja valvontasuunnitelmansa 
mukaisista tarkastuksista. Maksujen on olta-
va sellaisia, että ne vastaavat enintään suorit-
teen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
Koska 6 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsit-
tely on tarkoitettu sangen kevyeksi menette-
lyksi, näiden maksujen voidaan arvioida jää-
vän kohtuullisiksi. 

Uuteen lakiin ei ole enää tarpeen sisällyttää 
voimassa olevan lain 32 §:ää vastaavaa sään-
nöstä, jonka mukaan tässä laissa säädetyt 
maksut voidaan periä ilman tuomiota ja pää-
töstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1071) säädetään, koska asi-
asta on säädetty 15 päivänä kesäkuuta 2007 
annetun ulosottokaaren (705/2007) 2 luvun 
2 §:ssä. Ulosottokaari tuli voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2008. 

6. luku Hallinnolliset pakkokeinot

Selkeyden sekä eri ympäristöterveyden-
huollon säädösten keskinäisen yhdenmukai-
suuden vuoksi ehdotetaan, että nykyisin val-
vontakeinoiksi laissa kutsutuista toimenpide-
säännöksistä käytettäisiin termiä hallinnolli-
set pakkokeinot. Tämä vastaisi elintarvike-
lain 7 luvun sääntelyä. 

Tuoteturvallisuusvalvontaa suorittavat ta-
hot ovat kokeneet voimassa olevan lain pak-
kokeinoja koskevien säännösten soveltami-
sen vaikeaksi. Osittain tämä on johtunut siitä, 
että säännöksiä on pidetty epäselvinä tai tul-
kinnanvaraisina. Osaksi on kysymys siitä, et-
tä valvontaa suorittaville viranhaltijoille ovat 
muun muassa elintarvikelain säännökset 
huomattavasti tutummat ja niiden soveltami-
nen on koettu helpommaksi. 

Lisäksi voimassa olevan lain pakkokeinoja 
koskevat säännökset on tietyiltä osin havaittu 
tuoteturvallisuusvalvonnan tarpeiden kannal-
ta riittämättömäksi. Kuluttajien turvallisuu-
den varmistamiseksi on kuitenkin välttämä-
töntä, että muun muassa kuntien terveysval-
vontaa suorittavat tahot kykenevät myös käy-
tännössä eteen tulevissa tuoteturvallisuusval-
vonnan mahdollisesti kiireellisiä toimenpitei-

tä vaativissa tilanteissa ryhtymään tarpeelli-
siin toimenpiteisiin. Tämän vuoksi lain hal-
linnollisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä 
ehdotetaan selkeytettäviksi ja osittain myös 
sisällöllisesti muutettaviksi. 

Kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvon-
nan kannalta merkittävää on, että voimassa 
olevan sääntelyn mukaan yleisen tuoteturval-
lisuuslainsäädännön valvontaviranomaisista 
käytännössä vain Kuluttajavirastolla on ollut 
mahdollisuus antaa lain 23 §:ssä tarkoitettu 
kielto eli esimerkiksi kieltää kuluttajapalve-
lun tarjoaminen kuluttajille. Tämä johtuu sii-
tä, että mainitun pykälän osalta kunnan ja 
läänin valvontaviranomaisille on säädetty 
toimivalta antaa kielto vain silloin, jos ky-
seessä oleva toiminta on jonkin kyseisen lain 
nojalla annetun alemmanasteisen säädöksen 
vastaista. Kuluttajapalveluista tällaista 
alemmanasteista sääntelyä ei ole annettu, lu-
kuun ottamatta asetusta kulutustavaroista ja 
kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista. 
Tämän asetuksen säännösten rikkominen ei 
useimmissa tapauksissa aiheuta yksinään sel-
laista vaaraa, jonka vuoksi olisi tarpeen antaa 
esimerkiksi kieltopäätös. Sen sijaan kuntien 
valvontaviranomaisten käytössä on ollut lain 
24 §:ssä tarkoitettu väliaikainen kielto. Kun-
nan valvontaviranomaiset ovat kokeneet 
voimassa olevan väliaikaista kieltoa koske-
van sääntelyn vaikeaselkoiseksi, mikä on 
saattanut vähentää sen soveltamista käytän-
töön. Lisäksi väliaikainen kielto näissä tapa-
uksissa päätyy Kuluttajavirastoon lopullisesti 
ratkaistavaksi.  

Käytännössä siis esimerkiksi kuntien tuote-
turvallisuusvalvontaviranomaiset ovat tilan-
teessa, jossa niillä on toimivalta ja velvolli-
suus suorittaa alueellaan tuoteturvallisuus-
valvontaa, valvonnassa noudatettavan työn-
jaon mukaan erityisesti kuluttajapalvelujen 
turvallisuuteen liittyen, mutta niiden toimi-
valta hallinnollisten pakkokeinojen osalta on 
rajoitettu. Niillä on ollut mahdollisuus antaa 
väliaikainen kielto, mutta asia on tämän jäl-
keen tullut siirtää Kuluttajaviraston ratkaista-
vaksi.

Kunnalle kuuluvan valvontavastuun ja val-
vonnassa noudatettavan työn jaon kannalta 
voidaan pitää perusteltuna, että kunnalla on 
myös mahdollisuus tarvittaessa käyttää alu-
eellaan tehokkaita hallinnollisia pakkokeino-
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ja. Tämän mukaisesti ehdotetaankin kunnan 
valvontaviranomaisen toimivaltuuksia laa-
jennettavan siten, että jatkossa myös kunnalla 
olisi mahdollisuus antaa lain 23 §:n mukai-
nen kielto. 

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetun lain hallinnollisia 
pakkokeinoja koskevat säännökset ovat ny-
kyisin rakenteeltaan erilaisia kuin elintarvi-
kelain vastaavat säännökset. Ehdotuksella 
pyritään suurempaan yhdenmukaisuuteen 
näiden lakien välillä ottaen kuitenkin huomi-
oon tuoteturvallisuuslainsäädännön erityis-
piirteet.

Tuoteturvallisuusvalvonnassa eteen tulee 
hyvinkin vaihtelevia tilanteita. Käytännön 
valvonnan kannalta hallinnollisia pakkokei-
noja koskevia säännöksiä saattaa olla tarpeen 
soveltaa myös tilanteissa, joissa vaaraa ei 
varsinaisesti ole vielä aiheutunut esimerkiksi 
sen vuoksi, että kuluttajat eivät vielä ole 
käyttäneet kulutustavaraa tai osallistuneet ku-
luttajapalveluun, mutta valvontaviranomai-
nen pystyy arvioimaan, että vaaraa tulee ai-
heutumaan, kun näin tapahtuu. Aiemminkin 
lakiin sisältyneen 22 §:n osalta tämä on py-
kälän sanamuodon johdosta ollut selvää, 
mutta myös muita hallinnollisia pakkokeino-
ja kuten 23 §:n mukaista kieltoa tai 24 §:n 
mukaista väliaikaista kieltoa voidaan tarvit-
taessa soveltaa edellä kuvatulla tavalla enna-
kollisesti, mikäli vaaraa ei ole mahdollista 
muilla tavoin estää. 

Hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisen 
lähtökohta on, että niitä käytetään valvonnas-
sa vasta silloin, jos toiminnanharjoittaja ei 
vapaaehtoisesti poista kulutustavarasta tai 
kuluttajapalvelusta aiheutuvaa vaaraa. Tämä 
muun muassa suhteellisuusperiaatteeseen 
pohjautuva lähtökohta merkitsee, että mikäli 
toiminnanharjoittaja vapaaehtoisesti ryhtyy 
turvallisuuden kannalta tarpeellisiin toimen-
piteisiin tai esimerkiksi pidättäytyy vaaralli-
sen kuluttajapalvelun tarjoamisesta, lain hal-
linnollisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä 
ei sovelleta. Lisäksi lähtökohtana hallinnolli-
sia pakkokeinoja käytettäessä on pidettävä si-
tä, että toimintaa rajoitetaan vain siinä laa-
juudessa kuin on tarpeen kuluttajien turvalli-
suuden vuoksi. 

Koska pakkokeinojen käyttämisellä voi ol-
la suurikin merkitys toiminnanharjoittajille 

muun muassa taloudellisesti, niiden käyttä-
misessä on otettava huomioon erityisen hy-
vin hyvän hallinnon vaatimukset. Asiat on 
muun muassa käsiteltävä viivytyksettä ja 
toiminnanharjoittajan oikeusturva on otettava 
huomioon vaarantamatta kuitenkaan kulutta-
jaturvallisuutta. 

32 §. Korjaus- ja oikaisumääräys. Voimas-
sa olevassa 22 §:ssä on säädetty valvontavi-
ranomaisen mahdollisuudesta antaa tarpeelli-
sia korjaus-, oikaisu- tai tiedottamistoimenpi-
teitä koskevia määräyksiä. Koska tiedotta-
mista koskevasta määräyksestä ehdotetaan 
säädettäväksi erikseen, ehdotetaan myös ny-
kyisen 22 §:n muuttamista tältä osin. Pykä-
lässä säädettäisiin siis vain tarpeellisista kor-
jaus- ja oikaisutoimenpiteitä koskevista mää-
räyksistä samalla tavalla kuin voimassa ole-
van lain 22 §:n 1 momentissa. Kuten voimas-
sa olevan lain esitöissä on todettu, ajatuksena 
on, että tässä säännöksessä mainitut korjaus- 
ja oikaisutoimet voisivat olla usein riittäviä 
niin, että valvontaviranomaisen ei ole tarpeen 
päättää ankarammista seuraamuksista. 

Voimassa olevan säännöksen 2 momentissa 
on myös säädetty mahdollisuudesta määrätä, 
että tekemättä jätetty toimenpide teetetään 
laiminlyöjän kustannuksella taikka että elin-
keinonharjoittajan tai muun palveluntarjoajan 
toiminta keskeytetään tai kielletään. Koska 
kyse on asiallisesti teettämis- tai keskeyttä-
misuhan asettamisesta, ehdotetaan selkeyden 
vuoksi, että kyseinen momentti kumotaan ja 
asiasta säädetään erikseen ehdotuksen 35 ja 
36 §:ssä. 

Pykälään ehdotetaan sen sijaan otettavaksi 
uusi 2 momentti, jonka mukaan valvontavi-
ranomainen voi määrätä asettamassaan mää-
räajassa palvelun tarjoajan tekemään 6 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen, jos se on laimin-
lyöty, tai laatimaan 7 §:ssä tarkoitetun turval-
lisuusasiakirjan. Määräys voitaisiin kuitenkin 
antaa vain tilanteissa, joissa mainittujen vel-
vollisuuksien laiminlyönti ei ole vähäinen. 
Tällä tarkoitetaan esimerkiksi ilmoituksen 
tekemättä jättämistä joko kokonaan tai jonkin 
keskeisen seikan osalta puutteellisena taikka 
turvallisuusasiakirjan laatimatta jättämistä 
kokonaan tai esimerkiksi selvästi harjoitetta-
vaan toimintaan nähden liian suppeana tai 
vaatimattomana. 

Jos ilmoituksessa tai turvallisuusasiakirjas-
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sa on vähäistä suurempia puutteita ja viran-
omainen antaa määräyksen, on hänen samalla 
ilmoitettava, miltä osin ilmoitus tai turvalli-
suusasiakirja on puutteellinen. Tämä ei kui-
tenkaan merkitse, että valvontaviranomaisen 
olisi kussakin tapauksessa yksityiskohtaisesti 
opastettava palvelun tarjoajaa ilmoituksen 
tekemisessä tai turvallisuusasiakirjan laatimi-
sessa tai laadittava asiakirjat toiminnanhar-
joittajan puolesta. Tarkoituksena on, että näi-
tä asiakirjoja koskeva alemmanasteinen sään-
tely ja Kuluttajaviraston antama yleinen oh-
jeistus tekevät asiakirjojen laatimisvaatimuk-
set niin selkeiksi kuin mahdollista. 

Pykälässä edellytetään myös, että valvon-
taviranomainen on ennen määräyksen anta-
mista kehottanut palvelun tarjoajaa korjaa-
maan puutteen, mutta kehotusta ei ole nouda-
tettu. Myös hallintotoimintaa yleisesti säänte-
levässä hallintolaissa (434/2003) säädetään 
muun muassa viranomaisen yleisestä neu-
vontavelvollisuudesta sekä esimerkiksi mah-
dollisuudesta täydentää asiakirjaa. 

Ehdotettuun 43 §:ään eli uhkasakon sekä 
teettämis- ja keskeyttämisuhan asettamiseen 
liittyen ehdotetaan 3 momentissa säädettä-
väksi rajoitus, jonka mukaan 2 momentissa 
tarkoitettua määräystä ei kuitenkaan olisi 
mahdollista tehostaa teettämis- tai keskeyt-
tämisuhalla. On arvioitavissa, että on riittä-
vää, että 2 momentissa tarkoitetun määräyk-
sen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. 

33 §. Väliaikainen kielto. Voimassa olevan 
24 §:n mukaan valvontaviranomainen voi 
määrätä 23 §:ssä tarkoitetun kiellon väliai-
kaisena, jos on ilmeistä, että kulutustavara tai 
kuluttajapalvelus on terveydelle vaarallinen. 
Jos kunnan valvontaviranomainen on antanut 
väliaikaisen kiellon, mutta kunnalla ei ole 
nykyisen 23 §:n 2 momentin mukaisesti toi-
mivaltaa antaa varsinaista kieltoa, väliaikai-
nen kielto on tullut toimittaa Kuluttajaviras-
tolle lopullisesti ratkaistavaksi. Tarkoitukse-
na on, että väliaikaisen kiellon määrääminen 
ei olisi kuntien valvontaviranomaisille liian 
vaikeaa niissä tapauksissa, joissa se on vält-
tämätöntä kuluttajaturvallisuuden takaami-
seksi. Säännöksen nykyisen sanamuodon ja 
monimutkaiseksi koetun menettelyn vuoksi 
väliaikainen kielto on kuitenkin koettu han-
kalaksi soveltaa. Säännöstä on käytetty val-
vonnassa vähän, mikä saattaa osaltaan johtua 

edellä mainituista syistä. 
Väliaikaista kieltoa koskevaa säännöstä 

ehdotetaankin muutettavaksi. Selkeyden 
vuoksi 1 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi maininta väliaikaisen kiellon kanssa 
samanaikaisesti annettavasta määräyksestä. 
Lisäksi ehdotetaan, että nykyistä 2 moment-
tia vastaava sääntely kumotaan ja että ny-
kyistä 3 momenttia vastaavaan uuteen 2 mo-
menttiin lisätään maininta siitä, että väliai-
kaista kieltoa koskeva päätös tulee saattaa 
tiedoksi Kuluttajavirastoon. Muutos voimas-
sa olevaan sääntelyyn olisi siis se, että kun 
ehdotuksen mukaan kaikki valvontaviran-
omaiset voivat tarvittaessa antaa 34 §:n mu-
kaisen kiellon, ehdotettavasta 33 §:stä pois-
tettaisiin tarpeettomana viittaukset eräisiin 
34 §:ssä säädettyihin tilanteisiin. Kunnassa 
tai lääninhallituksessa tehty väliaikainen kiel-
to saatettaisiin kaikissa tapauksissa Kulutta-
javiraston ratkaistavaksi. Kuluttajavirastolla 
on muun muassa valtakunnallista näkemystä 
valvontaan sekä mahdollisuus hankkia esi-
merkiksi asiantuntijalausuntoja asiaan. 

Väliaikaista kieltoa koskevaa säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että sen 
mukaan väliaikainen kielto voitaisiin antaa 
asian selvittämisen ajaksi silloin, kun on il-
meistä, että kulutustavara tai kuluttajapalvelu 
on terveydelle vaarallinen. Tällöin asiasta ei 
esimerkiksi tarvittavien selvitysten puutteen 
vuoksi ole vielä varmuutta eli edellytyksiä 
34 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämiseen ei 
ole. Tällä tarkoitettaisiin tilanteita, joissa on 
ilmeistä, että kuluttajille aiheutuu vaaraa, 
mutta asiasta ei ole olemassa esimerkiksi ku-
lutustavaraa koskevaa tutkimustulosta tai ku-
luttajapalvelua koskevaa selkeää ohjeistusta 
tai vakiintunutta valvontakäytäntöä. Väliai-
kaisen kiellon antamisen edellytykseksi eh-
dotetaan myös sitä, että vaaraa ei voida muil-
la tavoin kuten asiaa koskevilla kehotuksilla 
estää. Elintarvikelain säätämisen yhteydessä 
eduskunnan perustuslakivaliokunta edellytti 
vastaavan maininnan lisäämistä elintarvike-
lain kieltoa koskevaan 56 §:ään (perustusla-
kivaliokunnan lausunto 37/2005 vp.). 

Kuluttajapalvelujen kentän laajentuessa ja 
muuttuessa sekä kehittyessä jatkuvasti on 
tarpeen erottaa toisistaan yhtäältä tilanteet, 
joissa asiaan soveltuu vakiintunut tai hyvin 
tunnettu ja noudatettu ohjeistus ja toisaalta 
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eteen tulevat uudenlaiset tilanteet. Erona niin 
sanotun varsinaisen kiellon ja väliaikaisen 
kiellon välillä olisi kuluttajapalveluiden osal-
ta siis kyseeseen tulevan tilanteen selvyys 
sovellettavan normiston kannalta. Varsinaista 
kieltoa käytettäisiin lähtökohtaisesti tilan-
teessa, jossa asiaan on olemassa selkeää oh-
jeistusta tai esimerkiksi alan omaa hyvää 
käytäntöä ja väliaikaista kieltoa tilanteessa, 
jossa tällaista ei ole mutta on selvää, että ku-
luttajille aiheutuu terveysvaaraa. Tällöin on 
myös perusteltua, että asia saatetaan kunnas-
sa tehdyn väliaikaisen kiellon antamisen jäl-
keen lopullisesti ratkaistavaksi Kuluttajavi-
rastoon, jolla saattaa olla asiaan laajempaa 
tietämystä tai esimerkiksi valtakunnallista 
näkemystä. 

Kulutustavaroiden osalta väliaikainen kiel-
to tulisi kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, 
jossa on voimakas epäily tuotteen vaaralli-
suudesta, mutta asiaa koskevat laboratorio-
tutkimukset eivät vielä ole valmistuneet. Ti-
lanteessa, jossa tuotteen vaarallisuus on esi-
merkiksi laboratoriotutkimuksin tai muiden 
selvitysten kautta varmistettu, sovellettavaksi 
tulisi lain 34 §:ssä tarkoitettu varsinainen 
kielto.

Lisäksi pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että uuden 2 momentin mukaan kunnan 
valvontaviranomaisen tai lääninhallituksen 
annettua väliaikaisen kiellon niiden tulee 
saattaa asia Kuluttajaviraston ratkaistavaksi 
heti, kuitenkin viimeistään seitsemän päivän 
kuluessa päätöksen tekemisestä. Kuluttajavi-
raston on säännösehdotuksen mukaan rat-
kaistava sen tiedoksi saatettu väliaikaista 
kieltoa koskeva asia ensi tilassa. Vastaava 
sääntely on myös voimassa olevassa laissa. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi maininta sii-
tä, että Kuluttajaviraston tulee omalta osal-
taan huolehtia asian selvittämisestä viivytyk-
settä. Vastaavat uudet maininnat ehdotetaan 
otettavaksi myös 16, 35 ja 36 §:iin. 

Toisin kuin voimassa olevassa laissa väli-
aikaista kieltoa koskeva pykälä ehdotetaan 
uudessa laissa sijoitettavaksi ennen kieltoa 
koskevaa pykälää. 

34 §. Kielto. Voimassa olevassa laissa on 
säädetty yleisen tuoteturvallisuuslainsäädän-
nön valvontaviranomaisten valvontavaltuuk-
sista siten, että kuluttajapalvelujen valvon-
nassa vain Kuluttajavirastolla on pääsääntöi-

sesti mahdollisuus kieltää toiminnanharjoitta-
jaa tarjoamasta palvelua kuluttajille. Tämä 
johtuu siitä, että voimassa olevan lain 23 §:n 
mukaan kunnan valvontaviranomainen ja lää-
ninhallitus voivat antaa 23 §:n mukaisen kiel-
lon vain niissä tilanteissa, joissa kuluttajapal-
velu tai siitä annetut tiedot eivät ole lain no-
jalla annettujen säännösten mukaisia. Käy-
tännössä tämän lain nojalla on annettu kulut-
tajapalvelujen osalta vain asetus kulutustava-
roista ja kuluttajapalveluksista annettavista 
tiedoista, joten kuntien valvonnassa 23 §:ää 
ei tosiasiassa ole voitu juurikaan soveltaa ku-
luttajapalvelujen valvonnassa. 

Kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvon-
ta kuuluu valvonnassa vakiintuneesti nouda-
tettavan työnjaon mukaan kuntien valvonta-
viranomaisille. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
niillä on tarvittaessa käytössään riittävät ja 
tehokkaat keinot, joita käyttäen voidaan tar-
vittaessa varmistaa kuluttajien turvallisuus. 
Kunnissa suoritettavan valvonnan tehokkaan 
suorittamisen mahdollistamiseksi ehdotetaan 
kieltoa koskevaa säännöstä muutettavaksi si-
ten, että siinä säädettäisiin yhteneväiset toi-
mintamahdollisuudet sekä Kuluttajavirastolle 
että kuntien valvontaviranomaisille ja läänin-
hallituksille.

Voimassa olevan säännöksen 1 momenttia 
on ehdotuksessa muokattu tämän mukaisesti, 
ja nykyistä 2 momenttia vastaava sääntely 
ehdotetaan tarpeettomana kumottavaksi. 

Kuten väliaikaista kieltoa koskevan 33 §:n 
yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, 
34 §:ssä tarkoitettua varsinaista kieltoa käy-
tettäisiin siis lähtökohtaisesti tilanteessa, jos-
sa asiaan on olemassa selkeää ohjeistusta tai 
esimerkiksi alan omaa hyvää käytäntöä. 

Ehdotuksen mukaan sääntely uudistuisi 
myös kulutustavaroiden osalta, koska enää ei 
edellytettäisi, että lääninhallitus ja kunnan 
valvontaviranomainen voisivat antaa kiellon 
vain siinä tapauksessa, että kulutustavara tai 
siitä annetut tiedot eivät ole lain nojalla an-
nettujen säännösten mukaisia. Valvonnassa 
vakiintuneesta työnjaosta, jonka perusteella 
kulutustavaroita koskevat kieltopäätökset 
tehdään keskushallinnon tasolla, seuraa, että 
asialla ei ole käytännössä suurta merkitystä. 
Kuluttajavirasto voi sen sijaan voimassa ole-
van lain mukaan antaa 23 §:n mukaisen kiel-
lon sillä perusteella, että kulutustavara tai ku-
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luttajapalvelu on terveydelle tai omaisuudelle 
vaarallinen.

Ehdotettua 1 momenttia on lisäksi yksin-
kertaistettu kokoamalla aiemmin kahdessa 
kohdassa luetellut asiat yhteen kohtaan. Py-
kälän rakennetta on myös muutettu muun 
muassa ottamalla käyttöön uusi termi ”toi-
minnanharjoittaja”. Sisällöllisiä muutoksia 1 
momenttiin ei kuitenkaan tältä osin ole tar-
koitettu. Voimassa olevan 23 §:n 3 moment-
tiin liittyvät säännökset kuten määräys pois-
taa tavara markkinoilta sekä valvontaviran-
omaiselle annettava selvitys tämän antaman 
määräyksen toimeenpanemisesta koottaisiin 
pykälään uudeksi 2 momentiksi. 

Vastaavasti kuin edellä väliaikaista kieltoa 
koskevan 33 §:n osalta, säännöksen 1 mo-
mentin sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että siihen lisätään maininta siitä, että 
vaaraa ei voida muulla tavoin estää. Tämä 
vastaa soveltuvin osin sitä, mitä elintarvike-
lain 56 §:ssä on säädetty. 

35 §. Toiminnan keskeyttäminen. Voimassa 
olevassa laissa on säädetty toiminnan kes-
keyttämisestä 22 §:ssä. Sääntelyä ehdotetaan 
muutettavan siten, että valvontaviranomaisen 
mahdollisuudesta tarvittaessa heti keskeyttää 
toiminta säädetään omassa pykälässään. Eh-
dotettua sääntelyä muistuttavasti on säädetty 
pelastuslain (468/2003) 38 §:ssä. 

Toiminnan keskeyttämisen mahdollistami-
seksi ehdotetaan säädettäväksi uusi 35 §. 
Säännöksessä toiminnan keskeyttämisen 
edellytyksiksi asetettaisiin, että on ilmeistä, 
että kulutustavara tai kuluttajapalvelus on 
terveydelle vaarallinen ja että vaara on väli-
tön. Edelleen edellytettäisiin, että vaaraa ei 
voida muuten estää. Koska toiminnan kes-
keyttäminen on voimakas hallinnollinen pak-
kokeino, säännöksen muotoilulla pyrittäisiin 
varmistamaan, että sitä sovellettaisiin val-
vonnassa vain ehdottoman pakottavissa tilan-
teissa.

Lisäksi säännökseen ehdotetaan otettavaksi 
voimassa olevan lain 24 §:ssä säädettyä 
muistuttava maininta siitä, että mikäli asiassa 
ei ole annettu ehdotettavan lain 32, 33 tai 
34 §:ssä tarkoitettua päätöstä, asia on kes-
keyttämisen jälkeen ratkaistava ensi tilassa. 
Tämän tarkoituksena on turvata toiminnan-
harjoittajan oikeussuoja tilanteessa, jossa 
keskeyttämiseen on kuluttajien turvallisuu-

den varmistamiseksi jouduttu ryhtymään. 
Valvontaviranomainen voi keskeyttää toi-
minnan siitä riippumatta, onko asiassa annet-
tu kieltopäätös vai ei. 

Tarvetta toiminnan keskeyttämiseen saattaa 
käytännössä ilmetä ennen muuta kuluttaja-
palvelujen ollessa kysymyksessä. Toiminnan 
keskeyttäminen on tärkeä valvontakeino ti-
lanteessa, jossa toiminnanharjoittajan tarjoa-
ma palvelu aiheuttaa välitöntä vaaraa eikä 
toiminnanharjoittaja itse keskeytä vaarallista 
toimintaa. Toiminnan keskeyttäminen on to-
teutettava vain siinä laajuudessa kuin on vält-
tämätöntä vaaran torjumiseksi ja kun lie-
vemmät toimenpiteet ovat riittämättömiä 
vaaran torjumiseksi. Säännös on tarkoitettu 
sovellettavaksi kiireellisiä toimenpiteitä edel-
lyttävissä tilanteissa. Välttämättä ei tällöin 
ole tiedossa, minkälaisiin jatkotoimenpitei-
siin on ryhdyttävä. 

Vastaavasti kuin väliaikaista kieltoa koske-
vassa 34 §:ssä ja kiiretilanteita koskevassa 
16 §:ssä, keskeyttämistä koskevan 35 §:n 3 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että 
kunnan tai läänin valvontaviranomaisen teh-
tyä keskeyttämistä koskevan päätöksen se on 
heti, mutta viimeistään seitsemän päivän ku-
luessa saatettava Kuluttajaviraston ratkaista-
vaksi. Pyrkimyksenä on, että tällaiset poik-
keukselliset tilanteet arvioitaisiin yhteneväi-
sin perustein eri puolilla maata. Kuluttajavi-
raston on tämän jälkeen ratkaistava asia ensi 
tilassa ja omalta osaltaan huolehdittava tar-
vittavien selvitysten tekemisestä viivytykset-
tä. Mikäli samaan aikaan Kuluttajaviraston 
käsiteltävänä on tai sen käsiteltäväksi tulee 
samaa asiaa koskeva kunnan viranomaisen 
tekemä väliaikainen kielto, nämä asiat on 
yleensä tarkoituksenmukaisinta käsitellä yh-
dessä.

Käytännössä toiminnan keskeyttämiseen 
liittyisi todennäköisesti ehdotuksen 44 §:n 
perusteella poliisilta pyydettävä virka-apu. 

36 §. Toimenpiteen teettäminen. Vastaaval-
la tavalla kuin ehdotetun 35 §:n kohdalla eh-
dotetaan säädettäväksi uusi 36 §, jonka mu-
kaan valvontaviranomaisen olisi mahdollista 
teettää vaaran poistamiseksi välttämättömät 
toimenpiteet toiminnanharjoittajan kustan-
nuksella tietyissä pakottavissa tilanteissa, 
kun kulutustavara tai kuluttajapalvelu on ter-
veydelle vaarallinen ja vaara on välitön. 
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Säännöksessä edellytettäisiin lisäksi, ettei 
vaaraa voida muilla tavoin estää. 

Toimenpiteen teettämisen tarve voisi tulla 
eteen useimmiten tilanteessa, jossa vastuuta-
ho on kunta tai muu tyypillisesti ei-
kaupallinen palvelun tarjoaja. Toisin kuin 
yritykset ja muut kaupallisten palveluntarjo-
ajat, kunta tai muu vastaavanlainen ei-
kaupallinen palveluntarjoaja ei yleensä voi 
kovin helposti tehdä ratkaisua palvelun tar-
joamisen lopettamisesta tai varsinkaan käy-
tännössä toteuttaa sitä. Esimerkiksi ohjelma-
palveluyritys voi halutessaan lopettaa vaik-
kapa moottorikelkkasafarien tarjoamisen, jol-
loin niistä kuluttajille mahdollisesti aiheutu-
nut vaara lakkaa. Kunta tai muu vastaava ta-
ho ei sen sijaan esimerkiksi uimarannan tai 
leikkikentän kyseessä ollen voi käytännössä 
estää ihmisiä käyttämästä palvelua. Tällaiset 
palvelut ovat tyypillisesti ihmisten käytössä 
vapaasti kellonajoista ja muista vastaavista 
seikoista riippumatta sekä vastikkeetta. 
Muun muassa tällaisten tilanteiden aiheutta-
mien vaarojen ehkäisemiseksi on tarpeen, et-
tä valvontaviranomainen voi tarvittaessa pal-
velun tarjoajan kustannuksella teettää koh-
teessa tarpeelliset toimenpiteet välittömän 
terveysvaaran poistamiseksi. 

Tilanne voi myös olla sellainen, että toi-
menpiteen teettäminen on kaikkein tarkoituk-
senmukaisin toimintatapa esimerkiksi, koska 
toiminnan keskeyttäminen tietyiltä osin olisi 
kyseessä olevassa tilanteessa suhteeton toi-
menpide. Tällainen tilanne voi liittyä esimer-
kiksi leikkikentän olevan leikkikenttäväli-
neen turvallisuuspuutteiden poistamiseen. 
Vaikka yhdessä leikkikenttävälineessä olisi 
vakavakin puute, ei olisi välttämättä tarpeel-
lista tai tarkoituksenmukaistakaan kieltää ko-
ko leikkikentän toimintaa. Toisaalta leikki-
kenttävälineen merkitseminen kieltolapulla 
tai aitaaminen ei tosiasiallisesti estä vaaran 
ilmenemistä eli lapsia käyttämästä kyseessä 
olevaa leikkikenttävälinettä. Tällaisessa tilan-
teessa jos vastuutaho ei suostu toimenpitei-
siin oma-aloitteisesti, valvontaviranomainen 
voisi poistaa vaaran esimerkiksi teettämällä 
leikkikenttävälineen korjaamisen vastuuta-
hon kustannuksella tai siirrättämällä leikki-
kenttävälineen pois leikkikentältä paikkaan, 
jossa se ei aiheuta vaaraa. Tällainen paikka 
voi olla esimerkiksi kunnan varikko. 

Vastaavasti kuin keskeyttämistä koskevas-
sa pykälässä, teettämistä koskevassa sään-
nöksessä ehdotetaan säädettäväksi, että kun-
nan tai läänin valvontaviranomaisen tehtyä 
tätä koskevan päätöksen, sen on heti, mutta 
viimeistään seitsemän päivän kuluessa saatet-
tava Kuluttajaviraston ratkaistavaksi. Tällä 
pyritään vastaavasti kuin keskeyttämistä kos-
kevan 35 §:n kohdalla siihen, että tilanteet, 
joissa kyseistä pykälää sovellettaisiin, tulisi-
vat käsitellyksi valtakunnallisesti tarkasteltu-
na yhtenevällä tavalla. Kuluttajaviraston tu-
lee tämän jälkeen ratkaista asia ensi tilassa ja 
omalta osaltaan huolehtia tarvittavien selvi-
tysten tekemisestä viivytyksettä. 

37 §. Maastaviennin kieltäminen. Voimas-
sa olevan lain 25 §:n mukaan Kuluttajaviras-
to ja tulliviranomainen voivat lain 23 §:ssä 
tarkoitetun kiellon lisäksi kieltää kulutustava-
ran tai kuluttajapalveluksen suorittamisen yh-
teydessä käytetyn tavaran maastaviennin tai 
kuljettamisen maan kautta, jos kulutustavara 
tai kuluttajapalvelus voivat aiheuttaa vakavan 
terveysvaaran.  

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä maastaviennin tai maan kautta kuljettami-
nen voitaisiin kieltää myös silloin, kun ehdo-
tuksen 34 §:ssä tarkoitettua kieltoa ei ole an-
nettu. Muutoin pykälä vastaa voimassa ole-
vaa sääntelyä. 

Maastaviennin kieltäminen saattaa olla tar-
peellista esimerkiksi tilanteessa, jossa elin-
keinonharjoittaja lopettaa vapaaehtoisesti ta-
varan myynnin eikä perustetta 34 §:n mukai-
sen myyntikiellon määräämiselle ole. Tavara 
voi kuitenkin aiheuttaa niin vakavaa terveys-
vaaraa, ettei sen viemistä maasta voida pitää 
hyväksyttävänä. Kuten jo voimassa olevan 
lain esitöissä on selostettu, maastavientikiel-
lon mahdollisuus on katsottu tarpeelliseksi 
paitsi yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin 
sääntelyn vuoksi myös siksi, että tuote, joka 
aiheuttaa vakavaa vaaraa Suomessa, aiheut-
taa vastaavaa vaaraa myös muissa maissa. 

Voimassa olevan lain esitöiden mukaan 
vakava terveysvaara liittyy pääsääntöisesti 
kulutustavaran rakenteessa ja koostumukses-
sa oleviin vikoihin tai puutteisiin. Esimerkik-
si se, että kulutustavara olisi tietojenantoa 
koskevien säännösten vastainen, ei yleensä 
olisi riittävä edellytys vientikiellon asettami-
selle, ellei yksittäistapauksessa esimerkiksi 
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varoitusmerkintää katsottaisi ehdottoman 
välttämättömäksi. 

Jos tavaraan liittyvä vika tai puute on kor-
jattavissa palauttamalla se ulkomaille sen 
valmistajalle, tavaran vienti on tähän tarkoi-
tukseen sallittava, jos voidaan varmistautua 
siitä, että terveydelle vakavaa vaaraa aiheut-
tava tavara ei kulkeudu korjaamattomana 
muille markkinoille. 

Pykälä koskee laissa säädetyistä valvonta-
viranomaisista vain Kuluttajavirastoa ja tulli-
viranomaista. 

38 §. Hävittämismääräys. Pykälä vastaa 
asiasisällöltään voimassa olevan lain 26 §:ää. 

39 §. Kulutustavaroita koskeva palautus-
menettelymääräys. Pykälä vastaa asiasisällöl-
tään voimassa olevan lain 27 §:ää. Pykälän 1 
momentin sanamuotoa on yksinkertaistettu. 
Muutos on kielellinen. 

40 §. Kuluttajapalveluja koskeva palau-
tusmenettelymääräys. Pykälä vastaa asiasi-
sällöltään voimassa olevan lain 28 §:ää. Py-
kälän 1 momentin sanamuotoa on yksinker-
taistettu. Muutos on kielellinen. 

41 §. Kuluttajan oikeudet palautusmenette-
lyn yhteydessä. Pykälä vastaa asiasisällöltään 
voimassa olevan lain 29 §:ää. 

42 §. Tiedottaminen. Voimassa olevan lain 
mukaan valvontaviranomainen voi tietyissä 
tilanteissa määrätä elinkeinonharjoittajan tie-
dottamaan kuluttajille vaarasta ja kuluttajien 
oikeuksista. Pykälää ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että valvontaviranomaisen mah-
dollisuus määrätä toiminnanharjoittaja tiedot-
tamaan erotettaisiin hallinnollisten pakkokei-
nojen käytöstä. Voimassa olevan lain mu-
kaan tiedottamista koskeva määräys on kyt-
ketty muiden hallinnollisten pakkokeinojen 
käyttämiseen. Käytännön valvontatyössä on 
kuitenkin havaittu, että tilanteet vaihtelevat 
hyvin suuresti. Tiedottamistoimenpiteisiin 
voi olla tarvetta, vaikka kyseisessä asiassa ei 
olisi aihetta turvautua muihin hallinnollisiin 
pakkokeinoihin. Tällainen tilanne voi olla 
esimerkiksi silloin, jos kulutustavara on vaa-
rallinen puutteellisten käyttöohjeiden takia ja 
asia voidaan korjata tiedottamisen avulla. 
Eteen on tullut tilanteita, joissa on ollut tar-
peen ryhtyä pikaisiin tiedottamistoimenpitei-
siin ilman, että on vielä ollut tiedossa, onko 
aiheellista käyttää lainsäädännön mahdollis-
tamia pakkokeinoja ja jos on, mitä niistä. 

Pykälään ehdotetaan myös lisättäväksi uusi 
2 momentti, jonka mukaan valvontaviran-
omainen voi toiminnanharjoittajan kustan-
nuksella tiedottaa kulutustavaraan tai kulutta-
japalvelukseen liittyvästä vaarasta. Näin voi-
taisiin menetellä ensinnäkin silloin, jos toi-
minnanharjoittaja ei ole noudattanut 1 mo-
mentissa tarkoitettua tiedottamismääräystä.  

Ehdotetun pykälän mukaan viranomainen 
voisi tiedottaa toiminnanharjoittajan kustan-
nuksella myös ilman, että asiassa on annettu 
1 momentissa tarkoitettu määräys eli silloin, 
kun tällaiseen tiedottamiseen on asian kii-
reellisyyden vuoksi painavia syitä. Tällainen 
tilanne olisi käsillä esimerkiksi silloin, kun 
toiminnanharjoittaja on vaikkapa kirjallisesti 
lupautunut toteuttamaan tarvittavat tiedotta-
mistoimenpiteet, mutta ei toteutakaan lupaus-
taan tai tiedottaminen on olennaisesti puut-
teellista. Tilanne saattaa olla siinä määrin kii-
reellinen, ettei kuluttajien turvallisuuden 
kannalta ole aikaa ensin antaa 1 momentissa 
tarkoitettua määräystä ja sitten odottaa, nou-
dattaako toiminnanharjoittaja määräystä. 

Lähtökohtana tiedottamismääräyksen tar-
vetta arvioitaessa on se, että toiminnanhar-
joittaja voi itse tiedottaa asiasta. Valvontavi-
ranomaisen on kuitenkin arvioitava, onko 
tämä kyseisessä tilanteessa mahdollista otta-
en esimerkiksi huomioon tästä mahdollisesti 
aiheutuva viivästys kuluttajiin kohdistuvassa 
tiedottamisessa. Toiminnanharjoittajalle on 
siis kuitenkin annettava mahdollisuus tiedot-
taa asiasta itse, jollei tämä ole olosuhteiden, 
kuten kiireen tai vastaavien syiden vuoksi 
mahdotonta vaarantamatta kuluttajien turval-
lisuutta.

43 §. Uhkasakko sekä teettämis- tai kes-
keyttämisuhka. Voimassa olevan lain 31 §:n 
mukaan hallinnollisia pakkokeinoja koskevaa 
päätöstä tulee tehostaa uhkasakolla, jollei se 
ole erityisistä syistä tarpeetonta. Säännös on 
tuoteturvallisuusvalvonnassa koettu hanka-
laksi soveltaa. Kunnissa tuoteturvallisuusval-
vontaa käytännössä suorittavat viranhaltijat 
ovat tottuneempia muun muassa elintarvike-
lain sääntelyyn, jonka mukaan päätöstä voi-
daan tehostaa uhkasakolla taikka teettämis- 
tai keskeyttämisuhalla. 

Uhkasakon asettaminen hallinnollisen pak-
kokeinon tehosteeksi säännönmukaisesti on 
koettu hankalaksi muun muassa, koska on 
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esiintynyt epäselvyyttä siitä, voidaanko uh-
kasakon asettamista koskeva toimivalta dele-
goida yksittäiselle viranhaltijalle. Kun voi-
massa oleva sääntely kuitenkin lähtee siitä, 
että päätöksiä on tehostettava uhkasakolla, 
tämänkaltainen epäselvyys on ollut omiaan 
lisäämään epävarmuutta säännösten sovelta-
misessa.

Ympäristöterveydenhuollon säännösten 
yhdenmukaistamiseksi ja valvontatyön hel-
pottamiseksi ehdotetaan uhkasakon asetta-
mista koskevan pykälän muuttamista vas-
taamaan sanamuodoltaan elintarvikelain vas-
taavaa sääntelyä. Tällöin uhkasakon asetta-
minen ei olisi samalla tavalla lähtökohtainen 
toimintatapa kuin voimassa olevassa laissa.  

Lisäksi sääntelyä ehdotetaan selkeytettä-
väksi teettämis- ja keskeyttämisuhan asetta-
misessa. Voimassa olevassa laissa teettämis- 
ja keskeyttämisuhasta on säädetty korjaus- 
oikaisu- ja tiedottamistoimenpiteitä koske-
vassa 22 §:ssä, ja tämä on käytännön valvon-
tatyössä koettu hankalasti ymmärrettäväksi 
sääntelytavaksi. Sääntelyn selkeyden vuoksi 
ehdotetaan, että uhkasakon asettamista kos-
kevassa säännöksessä säädettäisiin myös 
mahdollisuudesta asettaa teettämis- tai kes-
keyttämisuhka. Ehdotuksessa teettämis- ja 
keskeyttämisuhan asettamismahdollisuus on 
kuitenkin rajattu vain sellaisiin tilanteisiin, 
joissa tällaisen voidaan arvioida olevan tar-
peen eli 32:n § 1 momentissa tarkoitettuun 
korjaus- tai oikaisumääräykseen, 33 ja 
34 §:ssä tarkoitettuihin väliaikaiseen kieltoon 
ja kieltoon, 37 §:ssä tarkoitettuun maasta-
vientikieltoon, 38 §:ssä tarkoitettuun hävit-
tämismääräykseen, 39 ja 40 §:ssä tarkoitet-
tuihin palautusmenettelymääräyksiin sekä 
42 §:ssä tarkoitettuun tiedottamismääräyk-
seen. Muihin lain nojalla annettaviin määrä-
yksiin voidaan tehosteeksi asettaa uhkasak-
ko.

7. luku Erinäiset säännökset

44 §. Virka-apu. Pykälä vastaa asiasisällöl-
tään voimassa olevan lain 32 §:ää. 

45 §. Oikeus luovuttaa salassa pidettäviä 
tietoja. Pykälä vastaa asiasisällöltään voi-
massa olevan lain 33 §:ää. 

46 §. Muutoksenhaku. Muutoksenhakua 
koskevaa pykälää ehdotetaan jossain määrin 

selkeytettäväksi sekä täydennettäväksi hal-
linnollisiin pakkokeinoihin tehtyjen muutos-
ten mukaisesti. Tarkoitus on, että sekä val-
vontaviranomaisille että mahdollisten hallin-
topäätösten kohteille olisi selvää, mihin ja 
miten kustakin päätöksestä voidaan valittaa 
tai miten asia tulee muuten saattaa muun ta-
hon ratkaistavaksi. Muutoksenhausta ehdote-
taan säädettävän varsinaisen muutoksenha-
kupykälän lisäksi suoraan eräissä hallinnolli-
sia pakkokeinoja koskevissa pykälissä, koska 
mainittujen pykälien luonteeseen kuuluu ta-
vanomaisista muutoksenhakureiteistä poik-
keavia erityismenettelyjä, minkä vuoksi niis-
tä säätämistä suoraan kyseisessä lainkohdas-
sa pidetään havainnollistavana. Ehdotetuissa 
16, 33, 35 ja 36 §:ssä säädettäisiinkin menet-
telystä, jossa asia saatetaan Kuluttajaviraston 
ratkaistavaksi. Muutoksenhakumenettelyjä 
koskevan kokonaiskuvan saadakseen tulee 
siis tarkastella ehdotetun 46 §:n lisäksi 16, 33 
ja 35—36 §:iä. 

46 §:n 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
vän nykyistä sääntelyä vastaavasti, että tietty-
jä asioita koskeviin päätöksiin ei voisi erik-
seen hakea muutosta valittamalla. Tällaisia 
asioita olisivat ensinnäkin ehdotetun 16 § no-
jalla kiireellisesti tehtävät viranhaltijan pää-
tökset, jotka voidaan mainitun pykälän nojal-
la tehdä ilman, että viranhaltijalle on lain 
mahdollistamalla tavalla delegoitu toimival-
taa. Näissä tilanteissa asia päätyisi ehdotetun 
16 §:n 2 ja 3 momentin mukaan joko kunnan 
tuoteturvallisuusvalvontaviranomaisen tai 
Kuluttajaviraston ratkaistavaksi siitä riippu-
en, mitä ratkaistava asia koskee. Tällöin teh-
tävästä päätöksestä voitaisiin puolestaan va-
littaa normaalisti hallintolainkäyttölain mu-
kaisessa järjestyksessä. 

1 momentissa säädettäisiin myös erillisen 
muutoksenhaun kieltämisestä tilanteissa, 
joissa on tehty joko 33 §:n mukainen päätös 
väliaikaisesta kiellosta taikka kunnassa tai 
lääninhallituksessa 35 tai 36 §:n mukainen 
päätös toiminnan keskeyttämisestä tai toi-
menpiteen teettämisestä. Näissä tilanteissa 
muutoksenhakua muistuttavasta menettelystä 
ehdotetaan säädettäväksi suoraan asianomai-
sissa pykälissä, joiden mukaan kunnan val-
vontaviranomaisen tai lääninhallituksen on 
tällaisen päätöksen tehtyään heti, kuitenkin 
viimeistään seitsemän päivän kuluessa pää-
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töksen antamisesta, saatettava asia Kuluttaja-
viraston ratkaistavaksi. Kuluttajaviraston ja 
tullilaitoksen tehdessä väliaikaista kieltoa 
koskevan päätöksen asian eli kysymyksen 
34 § mukaisen kiellon antamisesta ratkaisee 
väliaikaisen päätöksen tehnyt viranomainen 
itse, minkä jälkeen asiasta voidaan valittaa 
normaalisti hallintolainkäyttölain mukaisesti. 

Tullilaitoksen kohdistaessa ehdotetun 
13 §:n 2 momentin mukaisesti valvontaa 
muista EU:n jäsenmaista tuleviin tavaroihin 
sen valvontatoimivalta rajoittuisi tavaraerän 
ensimmäiseen purkamiseen ja varastointiin. 
Vaikka pääsääntöisesti tavarasta otettaisiin 
tällöin vain näyte pysäyttämättä tavaraerää 
tutkimusten ajaksi, niin tilanteessa, jossa tul-
lilaitoksella on voimakas epäily näytteen 
määräystenvastaisuudesta, sen olisi kuitenkin 
mahdollista antaa 33 §:ssä tarkoitettu väliai-
kainen kielto. Tällöinkin asian ratkaisisi lo-
pullisesti tullilaitos itse.

Tarkoitus on, että silloin, kun Kuluttajavi-
rasto ratkaisee kunnan valvontaviranomaisen 
tai lääninhallituksen antaman, 33 tai 35—
36 §:ssä tarkoitetun päätöksen, se arvioi asi-
assa lähtökohtaisesti vain kulloinkin käsillä 
olevaa tilannetta eli sitä, onko esimerkiksi 
asiassa tarpeen antaa 34 §:ssä tarkoitettu kiel-
to tai käyttää jotakin muuta toimenpidettä. Se 
ei sen sijaan esimerkiksi arvioi ratkaistavana 
olevaan päätökseen johtanutta menettelyä si-
nänsä tai sitä, olisiko asian voinut tuossa ai-
kaisemmassa vaiheessa mahdollisesti ratkais-
ta toisinkin. Kuluttajaviraston käsitellessä 
asian 33 tai 35—36 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
se ikään kuin käsittelee asian uudelleen. 
Muun muassa päätöksen kohteen oikeustur-
van vuoksi on ehdotettu säädettävän kaikissa 
mainituissa pykälissä, että Kuluttajaviraston 
on käsiteltävä asia ensi tilassa eli niin pian 
kuin on suinkin mahdollista uhraamatta asian 
kannalta tarpeellisia selvityksiä tai muita 
toimia. 

Lisäksi 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi voimassa olevaa lakia vastaavasti siitä, 
ettei uhkasakon tai teettämis- tai keskeyttä-
misuhan asettamista koskevaan päätökseen 
saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 

Voimassa olevan lain sanamuoto on jättä-
nyt epäselväksi, mitkä muutoksenhakukeinot 
ovat mahdollisia silloin, kun viranhaltija on 
hänelle delegoidun toimivallan nojalla anta-

nut väliaikaista kieltoa koskevan päätöksen. 
Vastaavien epäselvyyksien välttämiseksi eh-
dotetaan säädettävän selkeästi siitä, että sil-
loin, kun kunnan viranhaltija on hänelle de-
legoidun toimivallan nojalla tehnyt päätök-
sen, jonka saattamisesta Kuluttajaviraston 
ratkaistavaksi on erikseen säädetty muualla 
laissa, asiaan ei voi samanaikaisesti vaatia 
oikaisua kunnan lautakunnalta tai muulta 
toimielimeltä siten, kuin voimassa olevankin 
lain 34 §:n 2 momentissa säädetään. Näin ol-
len, kun ehdotetussa 15 §:ssä mahdollistetaan 
hallinnollisia pakkokeinoja koskevan toimi-
vallan delegoiminen viranhaltijalle 32—
36 §:iä koskevien päätösten osalta, näistä 32 
ja 34 §:iä koskevat asiat olisivat sellaisia, 
joissa viranhaltijan tekemästä, delegointiin 
perustuvasta päätöksestä voitaisiin tehdä oi-
kaisuvaatimus lautakuntaan tai muuhun toi-
mielimeen. Muissa asioissa eli 33, 35 ja 
36 §:iä koskevissa asioissa asia saatettaisiin 
Kuluttajaviraston ratkaistavaksi. 

Muilta osin pykälä vastaa asiasisällöltään 
voimassa olevan lain 34 §:ää. Näin ollen 
voimassa olevassakin laissa olevat viittaukset 
hallintolainkäyttölakiin ja kuntalakiin säilyi-
sivät entisellään. Valvontaviranomaisen te-
kemästä päätöksestä valitettaisiin pääsääntöi-
sesti, muissa kuin edellä kuvatuissa asioissa, 
hallintolainkäyttölain mukaisesti.  

Esimerkiksi kaikista Kuluttajaviraston te-
kemistä päätöksistä voitaisiin valittaa asian-
omaiseen hallinto-oikeuteen, lukuun ottamat-
ta 33 §:ssä tarkoitettua väliaikaista kieltoa, 
joka tulisi ehdotetun 33 § mukaisesti ratkais-
ta siten, että valvontaviranomainen itse eli 
Kuluttajavirasto ratkaisee ensi tilassa kysy-
myksen 34 §:ssä tarkoitetun kiellon antami-
sesta. Kuluttajaviraston tällöin antamasta 
34 §:ää tai vaihtoehtoisesti asian raukeamista 
koskevasta päätöksestä voitaisiin puolestaan 
valittaa asianomaiseen hallinto-oikeuteen, 
samoin kuin päätöksistä, jotka Kuluttajavi-
rasto on tehnyt silloin, kun sen ratkaistavaksi 
on 16, 33, 35 tai 36 §:n mukaisesti saatettu 
toisessa valvontaviranomaisessa käsittelyssä 
ollut asia. 

Lain mukaan tehtyjä päätöksiä koskevaa 
muutoksenhakua havainnollistaa kaavio liit-
teessä 1. 

47 §. Täytäntöönpano. Pykälä vastaa asia-
sisällöltään voimassa olevan lain 35 §:ää. 
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48 §. Rangaistussäännökset. Pykälä vastaa 
asiasisällöltään voimassa olevan lain 36 §:ää. 

49 §. Valtionapusäännös. Pykälä vastaa 
asiasisällöltään voimassa olevan lain 37 §:ää. 

50 §. Tuoteturvallisuusasiain neuvottelu-
kunta. Pykälä vastaa asiasisällöltään suu-
rimmalta osaltaan voimassa olevan lain 
38 §:ää. 

Neuvottelukunnan tehtäviin ehdotetaan li-
sättäväksi viittaus ympäristöterveydenhuol-
toon sekä poliisitoimeen. Muilta osin neuvot-
telukunnan tehtävät pysyisivät nykyisin kal-
taisena.

51 §. Tuoteturvallisuusasiain neuvottelu-
kunnan kokoonpano. Nykyisen lain voimaan-
tullessa tuoteturvallisuusasiain neuvottelu-
kunnan kokoonpanoa laajennettiin tuntuvasti. 
Neuvottelukuntaan kuuluu valtioneuvoston 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan määräämä pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enin-
tään kahdeksantoista muuta jäsentä. 

Neuvottelukunnan näin laajaa kokoonpa-
noa on pidetty perusteltuna sen vuoksi, että 
neuvottelukunnan työn kautta saadaan tietoa 
tuoteturvallisuusasioista välitettyä eri tahoil-
le. Siitä huolimatta neuvottelukunnassa ei ole 
nykyisin riittävästi palveluntuottajien ja pal-
velutuotantoon koulutusta antavien tahojen 
edustusta. Kun yleinen tuoteturvallisuuslain-
säädäntö kattaa nykyisin myös julkisia palve-
luja, olisi niin ikään perusteltua, että myös 
esimerkiksi Suomen Kuntaliitto olisi edustet-
tuna neuvottelukunnassa. 

Tämän vuoksi ehdotetaan neuvottelukun-
nan kokoonpanoa koskevaa pykälää muutet-
tavaksi niin, että siinä määritettäisiin neuvot-
telukunnan enimmäiskokoonpano – puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kah-
deksantoista muuta jäsentä – mutta ei enää 
tarkasti sitä, mitä tahoja jäsenten olisi edus-
tettava. Kokoonpanosta päätettäessä otettai-
siin kuitenkin jatkossakin huomioon, että eri 
tahot ovat tasapuolisesti edustettuina neuvot-
telukunnassa. Näin meneteltäessä voitaisiin 
saada neuvottelukuntaan esimerkiksi nykyi-
sen lisäksi urheilun ja liikunnan sekä oppilai-
tosten edustajia. 

52 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälä vastaa 
asiasisällöltään voimassa olevan lain 40 §:ää. 

2 Tarkemmat säännökset  ja  mää-
räykset

Esityksen liitteenä on luonnos valtioneu-
voston asetukseksi eräiden kuluttajapalvelu-
jen turvallisuudelle asetettavista vaatimuksis-
ta.

3 Voimaantulo

Lain ehdotetaan tulevan voimaan noin 
kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. Eräiden kuluttaja-
palveluiden tarjoamista koskevaa ilmoitusta 
ja palvelun tarjoajan turvallisuusasiakirjan 
laatimista koskevien toiminnanharjoittajien 
velvollisuuksien on kuitenkin tarkoitettu tu-
levan voimaan vasta yhden vuoden kuluttua 
siitä, kun laki on hyväksytty ja vahvistettu. 

Käytännön tuoteturvallisuusvalvonnan ja 
nykyisten viranhaltijoiden aseman turvaami-
seksi ehdotetaan, että viranhaltija, joka toimii 
tuoteturvallisuusvalvonnan tehtävissä lain 
voimaan tullessa, on kelpoinen toimimaan 
tuoteturvallisuusvalvonnan tehtävissä, vaikka 
heillä ei olisi ehdotuksen mukaista pätevyyt-
tä. Tällä tarkoitettaisiin myös esimerkiksi 
lain voimaantullessa perhevapaalla olevia. 

4 Suhde perustuslaki in  ja  säätä-
misjärjestys

4.1 Elinkeinovapaus ja omaisuudensuoja 

Ehdotetun lain 6 §:ssä säädettäisiin eräitä 
kuluttajapalveluita tarjoaville palveluntarjo-
ajille velvollisuus tehdä toiminnastaan ilmoi-
tus valvontaviranomaiselle. Tällainen ehdo-
tus ilmoitusvelvollisuudesta, vaikka se koski-
si verrattain rajatusti kaupallista kuluttajapal-
velustoimintaa, on merkityksellinen perustus-
lain 18 §:n 1 momentissa turvatun elinkei-
nonvapauden kannalta. Valvonnan järjestä-
miseksi on välttämätöntä, että valvontaviran-
omainen saa tiedon valvottavien toimijoiden 
olemassaolosta ja toiminnan pääasiallisesta 
sisällöstä. Ehdotetussa laissa tarkoitetulla 
toimijoiden ilmoitusvelvollisuudella pyritään 
suojaamaan turvaamaan kansalaisten turval-
lisuutta ja edistämään turvallisten kuluttaja-
palveluiden tarjontaa. Näitä voidaan pitää 
sellaisina tärkeinä yhteiskunnallisina intres-
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seinä, joilla voidaan perustella elinkeinova-
pauden rajoittamista. Rajoitukset ovat myös 
välttämättömiä perustuslain 22 §:ssä tarkoi-
tettujen perusoikeuksien turvaamiseksi. Pe-
rustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja 
sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen 
vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oi-
keus terveelliseen ja turvalliseen ympäris-
töön. Perustuslain 7 § 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus elämään sekä henkilö-
kohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja 
turvallisuuteen. Ehdotetussa muodossa ilmoi-
tusvelvollisuutta ei siten voida pitää ongel-
mallisena perustuslain 18 §:n 1 momentin 
kannalta.

Ehdotetussa laissa myös selkiytettäisiin ja 
joiltain osin laajennettaisiin valvontaviran-
omaisen käytettävissä olevia hallinnollisia 
pakkokeinoja koskevia säännöksiä. Voimassa 
olevasta sääntelystä poiketen ehdotuksessa 
säädettäisiin kunnan valvontaviranomaiselle 
ja lääninhallituksille vastaava mahdollisuus 
antaa tarvittaessa toimintaa koskeva kielto 
kuin keskushallinnon valvontaviranomaisilla. 
Kulutustavaroiden tai kuluttajapalveluiden 
luovuttamisen tai tarjoamisen kieltäminen 
merkitsee puuttumista perustuslain 18 §:n 1 
momentissa turvattuun elinkeinovapauteen. 
Ehdotusta on näin ollen arvioitava perusoi-
keuksien yleisten rajoitusedellytysten, erityi-
sesti sääntelyn hyväksyttävyyden ja suhteel-
lisuuden kannalta. Kiellolla pyritään edistä-
mään väestön terveyttä ja estämään terveys-
vaaroja, joten sillä on perusoikeusjärjestel-
män kannalta hyväksyttävät perusteet. 
Myöskään suhteellisuuden osalta sääntely ei 
ole ongelmallinen perustuslain 18 § 1 mo-
mentissa säädetyn kannalta, koska kieltoa ja 
väliaikaista kieltoa sekä toiminnan keskeyt-
tämistä ja toimenpiteen teettämistä koskevis-
sa säännösehdotuksissa valvontaviranomai-
sen mahdollisuus käyttää kyseistä hallinnol-
lista pakkokeinoa edellyttää, ettei vaaraa voi-
da muulla tavoin estää (perustuslakivalio-
kunnan lausunto 37/2005 vp).

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan an-
tamien kannanottojen perusteella voidaan to-
deta, että ehdotetulle sääntelylle on perustus-
lain 19 §:n 3 momentin ja 20 §:n 2 momentin 
kannalta hyväksyttävät väestön terveyden ja 
ympäristön terveellisyyden edistämiseen liit-

tyvät syyt (erityisesti edellä mainittu perus-
tuslakivaliokunnan lausunto 37/2005 vp). 
Ehdotettua sääntelyä ei siten voida pitää on-
gelmallisena perustuslain 18 §:n 1 momentin 
kannalta.

4.2 Asetuksenantovaltuudet ja lainsää-
däntövallan siirtäminen 

Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oike-
uksien ja velvollisuuksien perusteista sekä 
asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla. Pe-
rustuslakivaliokunnan käytännön (perustus-
lakivaliokunnan lausunto 56/2002 vp) mu-
kaan asetuksen antamiseen ja lainsäädäntö-
vallan delegoimiseen liittyvien valtuutusten 
tulee olla riittävän täsmällisiä ja tarkkarajai-
sia. Laista tulee käydä selvästi ilmi, mistä on 
tarkoitus säätää asetuksella. Ehdotettuun la-
kiin sisältyy asetuksenantovaltuuksia valtio-
neuvostolle muun muassa 6 §:ssä tarkoitetus-
ta ilmoituksesta ja siihen liitettävistä selvi-
tyksistä sekä 7 §:ssä tarkoitetun turvallisuus-
asiakirjan sisällöstä ja laatimisesta. Myös 
8 §:ssä tarkoitetun vaarallisesta kulutustava-
rasta tai kuluttajapalveluksesta tehtävän il-
moituksen tekemisestä voidaan ehdotuksen 
mukaan säätää tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. Mainituissa asetuksenantoval-
tuuksissa on yksilöity asiat, joita alemmanas-
teinen sääntely voi koskea, eikä tältä osin ole 
kyse asioista, joiden voitaisi katsoa kuuluvan 
lain alaan, vaan kyse on lähinnä teknisen 
luonteisesta tarkemmasta sääntelystä. Lisäksi 
voimassa olevaa lakia vastaavasti ehdotetun 
lain mukaan valtioneuvoston asetuksella voi-
taisiin säätää tarkemmin kulutustavaroita ja 
kuluttajapalveluita koskevien kuluttajan tai 
kuluttajaan rinnastettavalle henkilölle tar-
peellisten tietojen antamisesta sekä kulutus-
tavaroille ja kuluttajapalveluille asetettavista 
vaatimuksista terveyden ja omaisuuden suo-
jaamiseksi. Lisäksi ehdotettuun lakiin sisäl-
tyy asetuksenantovaltuuksia valtioneuvostol-
le tai työ- ja elinkeinoministeriölle lähinnä 
erinäisten viranomaisten toimintaan liittyvien 
seikkojen kuten valvontatehtäviä hoitavien 
viranhaltijoiden kelpoisuusehtojen osalta. 

4.3 Lakiehdotuksen säätämisjärjestys  
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Ehdotettu laki vastaisi perustuslain edellyt-
tämää säädöstasoa eikä se sisältäisi perustus-
lain kannalta ongelmallisia perusoikeusrajoi-
tuksia. Valtioneuvosto sekä työ- ja elinkei-
noministeriö voisivat antaa laissa täsmällises-
ti ja tarkkarajaisesti yksilöidyistä asioista 
asetuksia. Edellä esitetyin perustein katso-

taan, että esitykseen sisältyvä ehdotus voi-
daan käsitellä tavallisessa säätämisjärjestyk-
sessä.

Edellä esitettyyn viitaten annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Kuluttajaturvallisuuslaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 Luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on: 
1) varmistaa kulutustavaroiden ja kulutta-

japalvelujen turvallisuus; 
2) ennaltaehkäistä kulutustavaroista ja ku-

luttajapalveluista aiheutuvia terveys- ja 
omaisuusvaaroja;

3) vaaran ilmetessä varmistaa, että kyseisen 
kaltainen vaara saadaan riittävän tehokkaalla 
tavalla poistettua; 

4) turvata korkealaatuinen tuoteturvalli-
suusvalvonta, sekä 

5) osaltaan parantaa toiminnanharjoittajien 
toimintaedellytyksiä. 

2 § 

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan: 
1) kulutustavaroihin, joita valmistetaan, pi-

detään kaupan, myydään, tai muutoin luovu-
tetaan taikka tuodaan maahan, viedään maas-
ta tai kuljetetaan maan kautta, sekä 

2) kuluttajapalveluihin, joita tarjotaan, suo-
ritetaan, pidetään kaupan, myydään tai muu-
toin luovutetaan. 

3 § 

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) kulutustavaralla sellaista tavaraa, joka 

on tarkoitettu käytettäväksi tai jota olennai-
sessa määrin käytetään yksityiseen kulutuk-
seen;

2) kuluttajapalvelulla sellaista palvelua, jo-
ka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota olen-
naisessa määrin käytetään yksityiseen kulu-
tukseen;

3) tavaran luovuttajalla luonnollista henki-
löä taikka yksityistä tai julkista oikeushenki-
löä, joka valmistaa, tuo maahan, vie maasta, 
kuljettaa maan kautta, pitää kaupan, tarjoaa, 
myy tai muutoin luovuttaa tai välittää kulu-
tustavaroita;

4) palvelun tarjoajalla luonnollista henkilöä 
taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, 
joka suorittaa, pitää kaupan, tarjoaa, myy tai 
muutoin luovuttaa tai välittää kuluttajapalve-
luja;

5) toiminnanharjoittajalla tavaran luovutta-
jaa tai palvelun tarjoajaa; 

6) riskinarvioinnilla vaarojen tunnistamista 
sekä riskien suuruuden määrittämistä ja mer-
kityksen arvioimista turvallisuudelle, sekä 

7) valvontaviranomaisilla lain 12—15 §:ssä 
sekä 17 §:ssä tarkoitettuja viranomaisia. 

1 momentin 3 kohdan mukaisella tavaran 
luovuttajalla ja 4 kohdan mukaisella palvelun 
tarjoajalla ei kuitenkaan tässä laissa tarkoite-
ta luonnollista henkilöä siltä osin kuin tavara 
luovutetaan tai palvelua tarjotaan muussa 
kuin elinkeinotoiminnassa. 

1 momentin 4 kohdan mukaisella palvelun 
tarjoajalla ei kuitenkaan tässä laissa tarkoite-
ta yleishyödyllistä yhdistystä siltä osin kuin 
se tarjoaa palveluja jäsenilleen muussa kuin 
elinkeinotoiminnassa. 

4 § 

Lain toissijaisuus 

Lakia sovelletaan kulutustavaroihin ja ku-
luttajapalveluksiin siltä osin kuin niiden ai-
heuttamien terveys- ja omaisuusvaarojen eh-
käisemisestä ei muussa lainsäädännössä ole 
säännöksiä, joissa edellytetään vähintään sa-
maa turvallisuustasoa. 
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2 Luku 

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet 

5 § 

Huolellisuusvelvollisuus

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoit-
tajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuu-
den ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla 
varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta 
tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa ku-
luttajan tai kuluttajaan rinnastettavan henki-
lön taikka palvelun vaikutuspiiriin kuuluvan 
muun henkilön terveydelle tai omaisuudelle. 
Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja 
oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapal-
velusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät 
riskit.

6 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Palvelun tarjoajan on tehtävä ennen kulut-
tajapalvelun tarjoamisen aloittamista kirjalli-
nen ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle 
seuraavista palveluista: 

1) huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, koti-
eläinpuisto, tivoli tai sirkus; 

2) kuntosali; 
3) laskettelukeskus tai muu rinnekeskus; 
4) leikkikenttä tai siihen rinnastettava sisä-

leikkipaikka; 
5) rullalautailupaikka tai vastaavanlainen 

pyöräilypaikka; 
6) seikkailu-, elämys-, luonto- tai niihin 

rinnastettava muu ohjelmapalvelu; 
7) kiipeilykeskus; 
8) ratsastustalli tai muu ratsastuspalvelu; 
9) kartingrata; 
10) uimahalli, maauimala, kylpylä tai viih-

dekylpylä; 
11) uimaranta tai talviuintipaikka; 
12) tatuointi-, lävistys- tai muu kehon-

muokkauspalvelu; 
13) turvapuhelinpalvelu tai muu vastaava 

palvelu, sekä
14) tapahtuma, joka sisältää merkittävän 

riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaa-

raa kuluttajien tai kuluttajiin rinnastettavien 
henkilöiden tai palvelun vaikutuspiirissä ole-
vien henkilöiden turvallisuudelle palveluun 
osallistuvien ihmisten suuren määrän tai 
muun erityisen syyn vuoksi. 

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 1 mo-
mentissa tarkoitetun toiminnan olennaisesta 
muuttamisesta. Palvelun tarjoajan vaihtumi-
sesta on ilmoitettava kunnan valvontaviran-
omaiselle. 

Tarkemmat säännökset ilmoituksesta ja sen 
sisällöstä voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.

7 § 

Turvallisuusasiakirja

Palvelun tarjoajan, jonka on tehtävä 6 §:ssä 
tarkoitettu ilmoitus valvontaviranomaiselle, 
on lisäksi laadittava turvallisuusasiakirja vaa-
rojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemi-
seksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tar-
joamisessa mukana oleville henkilöille ottaen 
huomioon palvelun luonne ja toiminnan laa-
juus.

Jos samaa palvelua varten on muun lain 
kuin tämän lain nojalla laadittava pelastus-, 
valmius- tai muu vastaava suunnitelma, 1 
momentissa tarkoitettua turvallisuusasiakir-
jaa ei tarvitse laatia, vaan turvallisuusasiakir-
jassa selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot 
voidaan koota muun lain nojalla laadittavaan 
suunnitelmaan. 

Tarkempia säännöksiä turvallisuusasiakir-
jan sisällöstä ja laatimisesta voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 

8 § 

Vaarallisesta kulutustavarasta tai kuluttaja-
palvelusta ilmoittaminen 

Jos toiminnanharjoittaja saa tietoonsa tai 
hänen tulisi ammattitaitonsa perusteella hal-
lussaan olevien tietojen perusteella pystyä 
päättelemään, että kulutustavarasta tai kulut-
tajapalvelusta aiheutuu vaaraa kuluttajan, ku-
luttajaan rinnastettavan henkilön tai palvelun 
vaikutuspiiriin kuuluvan muun henkilön ter-
veydelle tai omaisuudelle, hänen on ilmoitet-
tava tästä välittömästi valvontaviranomaisel-
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le. Toiminnanharjoittajan on samalla ilmoi-
tettava, mihin toimenpiteisiin kuten toimin-
nan keskeyttämiseen taikka vaarallisen tava-
ran jakelun keskeyttämiseen tai markkinoilta 
poistamiseen hän on jo ryhtynyt vaaran takia. 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä yhteis-
työtä valvontaviranomaisen kanssa vaaran 
torjumiseksi tämän sitä pyytäessä. 

Tarkempia säännöksiä siitä, mille valvon-
taviranomaiselle ja missä muodossa 1 mo-
mentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä sekä 
mitä tietoja tähän ilmoitukseen on sisällytet-
tävä, voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

9 § 

Tietojen antaminen kuluttajille 

Toiminnanharjoittajan on selkeällä ja ym-
märrettävällä tavalla annettava kuluttajille ja 
kuluttajiin rinnastettaville henkilöille tarvit-
tavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan ku-
lutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin liitty-
vät vaarat. Valvontaviranomainen voi vaatia, 
että toiminnanharjoittaja antaa kuluttajille 
sopivalla tavalla tavaraan tai palveluun liitty-
vän vaaran torjumisen tai ehkäisemisen kan-
nalta tarpeellisia käyttö- tai toimintaohjeita, 
varoituksia tai muuta tietoa. 

Tarkempia säännöksiä kulutustavaroita ja 
kuluttajapalveluita koskevien kuluttajan tai 
kuluttajaan rinnastettavalle henkilölle tar-
peellisten tietojen antamisesta voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 

3 Luku 

Vaatimustenmukaisuus 

10 § 

Vaarallinen ja turvallinen kulutustavara ja 
kuluttajapalvelu  

Terveydelle vaarallisena pidetään: 
1) kulutustavaraa, joka rakenteessaan tai 

koostumuksessaan olevan vian tai puutteelli-
suuden, tavarasta annettujen totuudenvastais-
ten, harhaanjohtavien tai puutteellisten tieto-
jen taikka harhaanjohtavan ulkomuotonsa 

vuoksi voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, 
sairauden tai muun vaaran terveydelle, sekä  

2) kuluttajapalvelua, joka suorittamista-
paansa liittyvän vian tai puutteellisuuden tai 
palvelussa käytettävän tavaran rakenteessa 
tai koostumuksessa olevan vian tai puutteel-
lisuuden tai palvelusta annettujen totuuden-
vastaisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten 
tietojen vuoksi voi aiheuttaa vamman, myr-
kytyksen, sairauden tai muun vaaran tervey-
delle.

Omaisuudelle vaarallisena pidetään kulu-
tustavaraa, joka 1 momentissa mainittujen 
seikkojen vuoksi voi vahingoittaa toista esi-
nettä tai muuta omaisuutta, sekä kuluttaja-
palvelua, joka voi 1 momentissa mainittujen 
seikkojen vuoksi vahingoittaa omaisuutta. 

Kulutustavaraa tai kuluttajapalvelua, joka 
ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
vaarallinen, pidetään turvallisena. 

11 § 

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin perus-
teet

Kulutustavaraa tai kuluttajapalvelua ei pi-
detä terveydelle tai omaisuudelle vaarallisena 
siltä osin kuin se on sellaisten yhdenmukais-
tettujen standardien mukainen, joita koskeva 
viittaus on julkaistu Euroopan unionin viral-
lisessa lehdessä, ellei 3 momentista muuta 
johdu.

Kulutustavaran tai kuluttajapalvelun vaa-
rallisuutta arvioitaessa valvontaviranomaiset 
voivat lisäksi kiinnittää huomiota seuraaviin: 

1) muut kuin 1 momentissa tarkoitetut tur-
vallisuuskysymyksiä käsittelevät kansainvä-
liset tai kansalliset standardit; 

2) Euroopan yhteisöjen komission suosi-
tukset, jotka sisältävät tuoteturvallisuuden 
arviointia koskevia ohjeita; 

3) valvontaviranomaisten ohjeet ja suosi-
tukset;

4) tuoteturvallisuutta koskevat käytänne-
säännöt;

nykyinen tieto ja tekniikka. 
Vaikka kulutustavara tai kuluttajapalvelu 

on 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen vaati-
muksenmukaisuuden arvioinnissa käytettävi-
en perusteiden mukainen, valvontaviran-
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omainen voi antaa 32–42 §:ssä tarkoitetun 
kiellon tai määräyksen, jos osoittautuu, että 
tavara tai palvelu on tästä huolimatta tervey-
delle tai omaisuudelle vaarallinen. 

4 Luku 

Valvontaviranomaiset 

12 § 

Kuluttajavirasto

Kuluttajavirasto valvoo tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja päätösten 
noudattamista sekä suunnittelee, ohjaa ja ke-
hittää valvontaa. Kuluttajaviraston tehtävänä 
on myös huolehtia yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/95/EY tarkoite-
tuista ilmoituksista Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle.

Vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden 
markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja 
käyttöä rajoittavien toimenpiteiden ilmoitta-
misesta Euroopan yhteisöjen komissiolle 
säädetään erikseen. 

13 § 

Tullilaitos

Tullilaitos valvoo tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja päätösten noudatta-
mista kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelui-
den suorittamisen yhteydessä käytettävien 
tavaroiden osalta: 

1) tuotaessa tavaroita maahan Euroopan 
unionin ulkopuolelta; 

2) viennissä; ja 
3) kauttakuljetuksessa. 
Lisäksi tullilaitos valvoo tämän lain ja sen 

nojalla annettujen säännösten ja päätösten 
noudattamista kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palveluiden suorittamisen yhteydessä käytet-
tävien tavaroiden osalta toimitettaessa tava-
roita Suomeen Euroopan unionin jäsenmaista 
Suomessa tapahtuvan tavaraerän purkamisen 
ja siihen liittyvän varastoinnin yhteydessä. 

14 § 

Alueellinen tuoteturvallisuusvalvonta 

Lääninhallitus ohjaa ja valvoo tuoteturval-
lisuusvalvontaa läänin alueella sekä arvioi 
kuntien tuoteturvallisuusvalvonnan valvonta-
suunnitelmat ja niiden toteutumista. 

Lisäksi lääninhallitus suorittaa osaltaan 
tuoteturvallisuusvalvontaa läänin alueella. 

15 § 

Kunnan tuoteturvallisuusvalvonta 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten, määräysten ja päätösten noudattamista. 
Kunnassa nämä tehtävät hoitaa kunnan mää-
räämä lautakunta tai muu monijäseninen 
toimielin (kunnan valvontaviranomainen).
Kunnan on pyrittävä hoitamaan tuoteturvalli-
suusvalvonta tarvittaessa yhteistoiminnassa 
toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa val-
vonnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen 
kannalta 30 §:ssä säädetyllä tavalla ja riittä-
vän laajalla alueella (ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alue). Mitä tässä lais-
sa säädetään kunnasta, koskee myös kuntayh-
tymää ja ympäristöterveydenhuollon yhteis-
toiminta-aluetta. 

Valtuusto voi antaa kunnan valvontaviran-
omaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa 
edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostol-
le, jolloin nämä voivat päättää myös lain 32–
36 §:ssä ja 42 §:ssä tarkoitetuista hallinnolli-
sista pakkokeinoista. Kunnan valvontaviran-
omaisella ei kuitenkaan ole oikeutta siirtää 
21 §:ssä tarkoitettua valvontasuunnitelman 
hyväksymistä koskevaa toimivaltaansa alai-
selleen viranhaltijalle. 

Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayh-
tymän kanssa, että kunnalle tai sen viran-
omaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa 
toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, 
annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai 
kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. 
Kuntayhtymä voi tehdä edellä tarkoitetun so-
pimuksen toisen kuntayhtymän kanssa, jos 
siihen on kuntayhtymän jäsenkuntien suos-
tumus. 
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16 § 

Kiireelliset toimet 

Kiireellisissä tapauksissa tämän lain mu-
kaisia kunnalle kuuluvia tehtäviä suorittava 
kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toi-
mivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyt-
töön tämän lain 15 §:n mukaisesti, on oikeu-
tettu ryhtymään 32–36 §:ssä tarkoitettuihin 
hallinnollisiin pakkokeinoihin. 

Viranhaltijan 1 momentin nojalla tekemä 
32 tai 34 §:ssä tarkoitettu päätös on heti, 
mutta kuitenkin viimeistään seitsemän päivän 
kuluessa päätöksen tekemisestä, saatettava 
kunnan tuoteturvallisuusvalvontaviranomai-
sen käsiteltäväksi. Kunnan valvontaviran-
omaisen on ratkaistava asia ensi tilassa.  

Viranhaltijan 1 momentin nojalla tekemä 
33 tai 35—36 §:ssä tarkoitettu päätös on heti, 
mutta kuitenkin viimeistään seitsemän päivän 
kuluessa päätöksen tekemisestä, saatettava 
Kuluttajaviraston ratkaistavaksi. Kuluttajavi-
raston on ratkaistava asia ensi tilassa. 

17 § 

Muut valvontaviranomaiset 

Viranomaisen, joka valvoo muun lainsää-
dännön nojalla kulutustavaroiden tai kulutta-
japalveluiden turvallisuutta, on valvonnas-
saan noudatettava niitä tämän lain säännök-
siä, jotka koskevat toiminnanharjoittajien 
velvollisuuksia sekä valvontaviranomaisten 
toimivaltuuksia ja oikeuksia, jollei edellä tar-
koitetussa muussa lainsäädännössä ole sään-
nöksiä, joita noudattamalla päästään vähin-
tään samaan turvallisuustasoon. 

5 Luku 

Tuoteturvallisuusvalvonta 

18 §

Tehtävien hoito ja tärkeysjärjestys 

Valvontaviranomaisten on hoidettava teh-
tävänsä tehokkaalla ja riskinarviointiin perus-
tuen mahdollisimman tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on 
asetettava tärkeysjärjestykseen. 

19 § 

Valtakunnallinen valvontaohjelma 

Kuluttajavirasto laatii tämän lain valvon-
nan toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteenso-
vittamiseksi valtakunnallisen valvontaohjel-
man. Ohjelmassa määritellään tarkastukset, 
valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet ja 
esitetään valtakunnallinen näytteenottosuun-
nitelma. Ohjelmassa esitetään myös valvon-
takohdetyyppien riskinarvioinnin perusteet 
sekä menetelmät ohjelman toteutumisen ar-
viointia varten. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
kemmin säätää valtakunnallisesta valvonta-
ohjelmasta ja sen sisällöstä. 

Tämän lain mukainen valtakunnallinen 
valvontaohjelma on osa ympäristöterveyden-
huollon valtakunnallista valvontaohjelmaa, 
johon kuuluvat myös ne valtakunnalliset val-
vontaohjelmat, joista säädetään muissa ym-
päristöterveydenhuollon laeissa. 

20 § 

Lääninhallituksen valvontasuunnitelma 

Lääninhallitus laatii vastuullaan olevasta 
valvonnasta valvontasuunnitelman ottaen 
huomioon Kuluttajaviraston laatiman valta-
kunnallisen valvontaohjelman ja ohjaa val-
vontaa tältä osin.

Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuo-
sittain.

21 § 

Kunnan valvontasuunnitelma 

Kunta laatii ja hyväksyy säännöllistä val-
vontaa koskevan kunnan kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalveluiden turvallisuutta koskevan 
valvontasuunnitelman (kunnan valvonta-
suunnitelma) siten, että valvonta on yleisten 
valvontaa koskevien vaatimusten mukaista ja 
ehkäisee kulutustavarasta tai kuluttajapalve-
lusta aiheutuvia terveys- ja omaisuusvaaroja. 
Valvontasuunnitelman tulee sisältää vähin-
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tään kunnan ympäristöterveydenhuollon val-
vontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (665/2006) mukaiset tiedot. 

Kunnan valvontasuunnitelmassa on otetta-
va huomioon Kuluttajaviraston laatima val-
takunnallinen valvontaohjelma. Valvonta-
suunnitelma on tarkistettava ja käsiteltävä 
kunnan monijäsenisessä toimielimessä tarvit-
taessa, mutta kuitenkin vähintään kerran vuo-
dessa.

Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tar-
koitetusta valvontasuunnitelman sisällöstä 
annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuk-
sella.

22 § 

Tullilaitoksen valvontasuunnitelma 

Tullilaitos laatii vastuullaan olevasta val-
vonnasta valvontasuunnitelman ottaen huo-
mioon Kuluttajaviraston laatiman valtakun-
nallisen valvontaohjelman ja ohjaa valvontaa 
tältä osin.

Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuo-
sittain.

23 § 

Erityistilanteisiin varautuminen 

Kuluttajaviraston on laadittava suunnitelma 
kuluttajien tai kuluttajiin rinnastettavien hen-
kilöiden hengen ja terveyden turvaamiseksi 
vakavissa onnettomuuksissa tai vastaavissa 
muissa erityistilanteissa. 

Kunnan valvontaviranomaisen on suunni-
teltava ja yhteistyössä muiden viranomaisten 
ja laitosten kanssa ennakolta varauduttava 
erityistilanteiden aiheuttamien terveysvaaro-
jen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja pois-
tamiseksi tarvittaviin valmius- ja varotoi-
menpiteisiin.

Tarkempia säännöksiä erityistilanteisiin va-
rautumista koskevien suunnitelmien sisällös-
tä ja laatimisesta voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella. 

24 § 

Viranomaistiedottaminen 

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa tie-
dottaa kuluttajien ja kuluttajaan rinnastettavi-
en henkilöiden turvallisuuden kannalta tar-
peellisista asioista. 

25 § 

Valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonan-
tovelvollisuus

Kunnan valvontaviranomaisen on ilmoitet-
tava Kuluttajavirastolle todetuista 23 §:ssä 
tarkoitetuista erityistilanteista sekä tarvittaes-
sa sellaisista valvonnassa esille tulleista 
muista seikoista, joilla voi olla merkittävää 
vaikutusta kuluttajien turvallisuuteen. 

Kunnan valvontaviranomaisen ja lääninhal-
lituksen on pyydettäessä toimitettava kor-
vauksetta Kuluttajavirastolle tarkastuksia, 
valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, 
maksuja sekä valvontaa koskevia muita tieto-
ja tämän lain mukaisen valvonnan ohjausta, 
seurantaa, raportointia ja tilastointia varten.  

Valvontaviranomaisen on toimitettava 1 ja 
2 momentissa tarkoitetut tiedot Kuluttajavi-
raston määräämällä tavalla.  

Tarkempia säännöksiä valvontaviranomai-
sen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta 
voidaan antaa työ- ja elinkeinoministeriön 
asetuksella.

26 § 

Tiedonsaantioikeus 

Valvontaviranomaisella on oikeus saada 
valvonnan suorittamiseksi välttämättömät 
tiedot valtion ja kunnan viranomaisilta sekä 
tuoteturvallisuuslainsäädännön velvoittamilta 
toiminnanharjoittajilta ja muilta, joita tämän 
lain velvoitteet koskevat. 

Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia 
tuoteturvallisuuslainsäädännössä säädettyjen 
tehtävien toimeenpanemiseksi välttämättö-
miä tietoja, jotka yksityistä liike- tai ammat-
titoimintaa tai yksityisen taloudellista asemaa 
taikka terveydentilaa koskevina muutoin oli-
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sivat salassa pidettäviä. 

27 § 

Tarkastusoikeus

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä 
alueelle, huoneistoon ja muuhun sellaiseen ti-
laan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun 
valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tar-
kastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. Asumiseen tarkoi-
tettuihin tiloihin valvontatoimenpiteet voi-
daan kuitenkin ulottaa vain, jos on syytä 
epäillä, että on tehty rikoslain (39/1889) 44 
luvun 1 §:ssä tarkoitettu terveysrikos. 

28 § 

Näytteet valvontaa varten 

Valvontaviranomaisella on oikeus ottaa ku-
lutustavaroista tai kuluttajapalveluista näyt-
teitä, jos se on tämän lain tai sen nojalla an-
nettujen säännösten noudattamisen valvon-
nan kannalta tarpeellista. Valvontaviran-
omainen voi käyttää näytteiden ottamisessa 
ja tutkimisessa sekä riskinarvioinnissa apu-
naan ulkopuolista asiantuntijaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu näyte on, 
jos toiminnanharjoittaja sitä vaatii, korvatta-
va käyvän hinnan mukaan, jollei havaita, että 
kulutustavara tai kuluttajapalvelu on tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten vas-
tainen. Jos näytteestä tai sen tutkimisesta pe-
ritään maksu sen mukaan kuin siitä erikseen 
säädetään, näytteestä ei kuitenkaan tarvitse 
suorittaa korvausta. 

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelu ei 
täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä 
vaatimuksia, valvontaviranomainen voi vel-
voittaa toiminnanharjoittajan korvaamaan 
kulutustavaran tai kuluttajapalvelun hankin-
nasta, testauksesta ja tutkimisesta aiheutuneet 
kustannukset.

Näytteiden ottamisesta on voimassa, mitä 
edellä 27 §:ssä säädetään valvontatoimien 
ulottamisesta asumiseen tarkoitettuihin tiloi-
hin.

29 § 

Ulkopuoliset asiantuntijat 

Valvontaviranomainen voi valvonnassa 
käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Ulkopuoliset asiantuntijat voivat tehdä val-
vontaviranomaisen pyynnöstä viranomais-
valvontaa varten tarvittavia tarkastuksia, tut-
kimuksia ja selvityksiä. Näiden perusteella 
mahdollisesti tehtävät hallinnolliset päätökset 
tekee palveluja tilannut valvontaviranomai-
nen. Ulkopuolisella asiantuntijalla on oltava 
tarkastusten, tutkimusten ja selvitysten teke-
miseen tarvittava asiantuntemus ja pätevyys. 
Ulkopuolisen asiantuntijan on osoitettava pä-
tevyytensä ja käyttämiensä tarkastus- ja tut-
kimusmenetelmien luotettavuus palveluja ti-
laavalle viranomaiselle.  

Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan, 
mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa 
(423/2003) ja viranomaisen toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) sääde-
tään. Ulkopuolisen asiantuntijan palvelukses-
sa tai johtotehtävissä olevaan sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä.

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitet-
tuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee 
olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava 
asiantuntemus ja muut valmiudet. Laborato-
riolla tulee olla asianmukainen laadunvarmis-
tusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä 
osoittamaan tekemiensä määritelmien luotet-
tavuus.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella 
voidaan tarvittaessa antaa tarkemmat sään-
nökset 1 momentissa tarkoitettujen asiantun-
tijoiden pätevyydestä sekä tuoteturvallisuu-
teen kuuluvia tutkimuksia tekevistä laborato-
rioista.

30 § 

Tuoteturvallisuusvalvontaa suorittavien vi-
ranhaltijoiden pätevyys 

Valvontaviranomaisilla on oltava palveluk-
sessaan tai sopimuksen perusteella käytettä-
vissään tarpeellinen määrä pätevää ja val-
vonnan menestyksellisen hoitamisen kannal-
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ta riittävän kokenutta henkilökuntaa. Tuote-
turvallisuusvalvonnan tehtäviä hoitavalla vi-
ranhaltijalla on oltava tehtävään soveltuva 
korkeakoulututkinto. Kunnan ja lääninhalli-
tuksen on huolehdittava siitä, että tuotetur-
vallisuusvalvonnan tehtäviä hoitavat viran-
haltijat osallistuvat riittävästi soveltuvaan 
täydennyskoulutukseen.  

Tarkempia säännöksiä tuoteturvallisuus-
valvonnan tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden 
kelpoisuusehdoista ja täydennyskoulutukses-
ta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 

31 § 

Kunnan valvontaviranomaisen suoritteista 
perittävät maksut 

Kunta perii toiminnanharjoittajalta kunnan 
hyväksymän taksan mukaisen maksun 
21 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman 
mukaisista tarkastuksista sekä 6 §:ssä tarkoi-
tetun ilmoituksen käsittelystä. Kunnan tulee 
määritellä suoritteistaan perimänsä maksut 
siten, että ne vastaavat enintään suoritteen 
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

6 Luku 

Hallinnolliset pakkokeinot 

32 § 

Korjaus- ja oikaisumääräys 

Jos kulutustavaraan tai kuluttajapalveluun 
liittyvä vaara terveydelle tai omaisuudelle 
voidaan tehokkaasti torjua tai ehkäistä taikka 
vaaran suuruutta voidaan olennaisesti vähen-
tää korjaus- tai oikaisutoimenpitein, valvon-
taviranomainen voi määrätä, että toiminnan-
harjoittajan on toteutettava tällaiset toimenpi-
teet valvontaviranomaisen asettamassa mää-
räajassa ja määräämällä tavalla. 

Jos 6 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen teke-
mistä tai 7 §:ssä tarkoitetun turvallisuusasia-
kirjan laatimista koskeva velvollisuus on 
laiminlyöty ja laiminlyönti ei ole vähäinen 
eikä velvollisuutta ole kehotuksesta huoli-
matta noudatettu, valvontaviranomainen voi 
määrätä palvelun tarjoajan suorittamaan ky-
seiset velvollisuudet valvontaviranomaisen 

asettamassa määräajassa.  

33 § 

Väliaikainen kielto 

Jos on ilmeistä, että kulutustavara tai kulut-
tajapalvelu on 10 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla terveydelle vaarallinen eikä vaa-
raa muilla tavoin voida estää, valvontaviran-
omainen voi määrätä 34 §:ssä tarkoitetun 
kiellon väliaikaisena asian selvittämisen 
ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa, kun-
nes asia lopullisesti ratkaistaan. 

Lääninhallituksen ja kunnan valvontavi-
ranomaisen on saatettava väliaikaista kieltoa 
koskeva päätöksensä Kuluttajaviraston rat-
kaistavaksi heti, mutta kuitenkin viimeistään 
seitsemän päivän kuluessa päätöksen tekemi-
sestä. Kuluttajaviraston on ensi tilassa rat-
kaistava kysymys 34 §:ssä tarkoitetun kiellon 
antamisesta sekä omalta osaltaan huolehdit-
tava, että asiassa tarvittavat selvitykset teh-
dään viivytyksettä. 

34 § 

Kielto

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelu on 
10 §:ssä tarkoitetulla tavalla terveydelle tai 
omaisuudelle vaarallinen eikä vaaraa voida 
muilla tavoin estää, valvontaviranomainen 
voi kieltää toiminnanharjoittajaa valmista-
masta, suorittamasta tai tarjoamasta sitä, 
tuomasta sitä maahan, pitämästä sitä kaupan 
tai luovuttamasta sitä.  

Valvontaviranomainen voi määrätessään 1 
momentissa tarkoitetun kiellon samalla mää-
rätä, että toiminnanharjoittajan on tehokkaas-
ti ja välittömästi poistettava vaaralliset kulu-
tustavarat markkinoilta, sekä määrätä palve-
lun tarjoavan toiminnanharjoittajan huoleh-
timaan siitä, että vaarallisia kuluttajapalvelui-
ta ei enää tarjota kuluttajille. 

Toiminnanharjoittajan on annettava kiellon 
määränneelle valvontaviranomaiselle tämän 
määräämässä ajassa selvitys siitä, millä ta-
voin hän on toimeenpannut tässä pykälässä 
tarkoitetun kieltoon liitetyn määräyksen. 
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35 § 

Toiminnan keskeyttäminen 

Jos on ilmeistä, että kulutustavara tai kulut-
tajapalvelu on 10 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla terveydelle vaarallinen ja jos 
vaara on välitön eikä sitä voida muuten estää, 
valvontaviranomaisella on oikeus tarvittaessa 
heti keskeyttää toiminta siltä osin kuin se on 
välttämätöntä vaaran torjumiseksi. 

Jos asiassa ei ole annettu 32–34 §:ssä tar-
koitettua päätöstä, asia on toiminnan keskeyt-
tämisen jälkeen ratkaistava ensi tilassa. 

Lääninhallituksen ja kunnan valvontavi-
ranomaisen on saatettava toiminnan keskeyt-
tämistä koskeva päätöksensä Kuluttajaviras-
ton ratkaistavaksi heti, mutta kuitenkin vii-
meistään seitsemän päivän kuluessa päätök-
sen tekemisestä. Kuluttajaviraston on ensi ti-
lassa ratkaistava asia sekä omalta osaltaan 
huolehdittava, että asiassa tarvittavat selvi-
tykset tehdään viivytyksettä. 

36 § 

Toimenpiteen teettäminen 

Jos on ilmeistä, että kulutustavara tai kulut-
tajapalvelu on 10 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla terveydelle vaarallinen ja jos 
vaara on välitön eikä sitä voida muuten estää, 
valvontaviranomaisella on oikeus tarvittaessa 
teettää vaaran poistamiseksi välttämättömät 
toimenpiteet toiminnanharjoittajan kustan-
nuksella.

Lääninhallituksen ja kunnan valvontavi-
ranomaisen on saatettava toimenpiteen teet-
tämistä koskeva päätöksensä Kuluttajaviras-
ton ratkaistavaksi heti, mutta kuitenkin vii-
meistään seitsemän päivän kuluessa päätök-
sen tekemisestä. Kuluttajaviraston on ensi ti-
lassa ratkaistava asia sekä omalta osaltaan 
huolehdittava, että asiassa tarvittavat selvi-
tykset tehdään viivytyksettä. 

37 § 

Maastaviennin kieltäminen 

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelu on 
10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ter-

veydelle vaarallinen ja vaara on vakava, Ku-
luttajavirasto tai tulliviranomainen voi kieltää 
kulutustavaran tai kuluttajapalvelun suorit-
tamisen yhteydessä käytetyn tavaran maasta-
viennin tai kuljettamisen maan kautta. 

Kuluttajavirasto voi määrätä 1 momentissa 
tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena, jos on 
ilmeistä, että kulutustavarasta tai muusta 
momentissa tarkoitetusta tavarasta voi aiheu-
tua välitöntä vaaraa terveydelle. 

38 § 

Hävittämismääräys

Jos 32–37 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja 
määräyksiä ei voida pitää riittävinä, Kulutta-
javirasto tai tulliviranomainen taikka 17 §:ssä 
tarkoitettu muu viranomainen voi määrätä 
toiminnanharjoittajan hallussa olevan tavaran 
taikka 39 tai 40 §:n nojalla kuluttajan toi-
minnanharjoittajalle palauttaman tavaran hä-
vitettäväksi tai, jos tätä ei katsota tarkoituk-
senmukaiseksi, määrätä, miten tavaran suh-
teen muutoin on meneteltävä. 

39 § 
Kulutustavaroita koskeva palautusmenette-

lymääräys 
Kun Kuluttajavirasto tai 17 §:ssä tarkoitet-

tu muu viranomainen on 34 §:n nojalla mää-
rännyt kulutustavaraa koskevan kiellon, se 
voi määrätä toiminnanharjoittajan ryhtymään 
toimenpiteisiin kuluttajan hallussa olevaan 
kulutustavaraan liittyvän vahingonvaaran tor-
jumiseksi ja kuluttajan oikeudellisen aseman 
turvaamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla määräyk-
sellä toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa: 

1) korjaamaan tavara niin, että sen raken-
teessa tai koostumuksessa olevasta viasta tai 
puutteesta taikka siitä annetuista totuuden-
vastaisista tai harhaanjohtavista tai puutteel-
lisista tiedoista taikka harhaanjohtavasta ul-
komuodosta aiheutuva vaara poistuu (kor-
jaaminen); 

2) ottamaan takaisin kuluttajalta tavara, jo-
ka on 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla vaarallinen, sekä antamaan sen tilalle 
samanlaisen tai samankaltaisen tavaran, joka 
ei ole vaarallinen (vaihto); taikka 

3) purkamaan kauppa (kaupan purku). 
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Kuluttajavirasto tai 17 §:ssä tarkoitettu 
muu viranomainen voi antaa 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen myös, jos 34 §:ssä 
tarkoitettua kieltoa ei voida määrätä sen 
vuoksi, että kysymyksessä olevia kulutusta-
varoita ei ole enää toiminnanharjoittajan hal-
lussa, ja jos määräyksen antamiseen on pai-
navia syitä. 

40 § 

Kuluttajapalveluja koskeva palautusmenette-
lymääräys

Kun Kuluttajavirasto tai 17 §:ssä tarkoitet-
tu muu viranomainen on 34 §:n nojalla mää-
rännyt kuluttajapalvelua koskevan kiellon, se 
voi määrätä toiminnanharjoittajan ryhtymään 
toimenpiteisiin kuluttajan hallussa olevaan 
kuluttajapalveluun liittyvän vahingonvaaran 
torjumiseksi ja kuluttajan oikeudellisen ase-
man turvaamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla määräyk-
sellä toiminnanharjoittajan voidaan velvoit-
taa:

1) korjaamaan palvelu niin, että sen suorit-
tamistavassa tai sen suorittamisen yhteydessä 
käytettävän tavaran rakenteessa tai koostu-
muksessa olevasta viasta tai puutteesta taikka 
siitä annetuista totuudenvastaisista, harhaan-
johtavista tai puutteellisista tiedoista aiheutu-
va vaara poistuu (korjaaminen); taikka 

2) purkamaan kuluttajapalvelua koskeva 
sopimus (sopimuksen purku). 

Kuluttajavirasto tai 17 §:ssä tarkoitettu 
muu viranomainen voi antaa 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen myös, jos 34 §:ssä 
tarkoitettua kieltoa ei voida määrätä sen 
vuoksi, että toiminnanharjoittajan ei enää 
suorita kysymyksessä olevia kuluttajapalve-
luita, ja jos määräyksen antamiseen on pai-
navia syitä. 

41 § 

Kuluttajan oikeudet palautusmenettelyn yh-
teydessä

Sen lisäksi, mitä 39 ja 40 §:ssä säädetään, 
kuluttajan sekä tavaran tai palveluksen myy-
neen toiminnanharjoittajan oikeuksia ja vel-
vollisuuksia koskee, mitä kuluttajansuojalais-

sa (38/1978) ja kauppalaissa (355/1987) sekä 
niiden nojalla säädetään. Kuluttaja on kui-
tenkin oikeutettu saamaan hyväkseen 39 ja 
40 §:ssä tarkoitetun määräyksen mukaisen 
oikaisutoimenpiteen, vaikka hän ei olisi teh-
nyt virheilmoitusta eikä voisi palauttaa tava-
raa tai palvelusta olennaisesti muuttamatto-
mana tai vähentymättömänä. 

42 § 

Tiedottaminen 

Valvontaviranomainen voi velvoittaa toi-
minnanharjoittajan tiedottamaan valvontavi-
ranomaisen asettamassa määräajassa ja mää-
räämällä tavalla kiellosta tai määräyksestä ja 
tavaraan tai palveluun taikka niiden käyttä-
miseen liittyvästä 10 §:ssä tarkoitetusta vaa-
rasta sekä kuluttajien oikeuksista.

Valvontaviranomainen voi toiminnanhar-
joittajan kustannuksella tiedottaa 1 momen-
tissa tarkoitetuista asioista, jos toiminnanhar-
joittaja ei ole noudattanut viranomaisen an-
tamaa määräystä tai jos kiireellisyyden vuok-
si tällaiseen tiedottamiseen on painavia syitä. 

43 § 

Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttä-
misuhka

Valvontaviranomainen voi tehostaa 32 §:n 
1 momentin, 33–34 §:n, 37—40 §:n ja 42 §:n 
nojalla annettua määräystä tai kieltoa uh-
kasakolla tai teettämis- tai keskeyttämisuhal-
la. Uhkasakkoa sekä teettämis- ja keskeyttä-
misuhkaa koskevissa asioissa noudatetaan 
muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) 
säädetään.

Valvontaviranomainen voi asettaa 9 §:ssä 
tarkoitettujen tietojen antamisvelvollisuuden, 
26 §:ssä tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden 
ja asiakirjojen esittämisvelvollisuuden sekä 
32 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräyksen 
noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun uhka-
sakon tuomitsee maksettavaksi hallinto-
oikeus.
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7 Luku 

Erinäiset säännökset 

44 § 

Virka-apu

Poliisin on annettava valvontaviranomaisil-
le tässä laissa tai sen nojalla säädettyjen teh-
tävien suorittamiseksi virka-apua. 

45 § 

Oikeus luovuttaa salassa pidettäviä tietoja 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä tämän lain mukai-
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja salassapito-
velvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja saa 
luovuttaa valvontaviranomaiselle valvonta-
tehtävää varten sekä syyttäjä- ja poliisiviran-
omaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

46 § 

Muutoksenhaku

Edellä 16 §:n, 33 §:n, 35—36 §:n tai 43 §:n 
nojalla annettuun päätökseen ei saa erikseen 
hakea muutosta valittamalla. 

Kunnan viranhaltijan tämän lain nojalla an-
tamaan päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Päätökseen tyytymättömällä on 
oikeus saattaa päätös 15 §:ssä tarkoitetun lau-
takunnan tai muun toimielimen käsiteltäväk-
si, paitsi milloin viranhaltija on hänelle 
15 §:n mukaisesti siirretyn toimivallan nojal-
la antanut 33, 35 tai 36 §:ssä tarkoitetun pää-
töksen. Vaatimus päätöksen oikaisemisesta 
on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa sii-
tä, kun asianomainen on saanut päätöksestä 
tiedon. Päätökseen on liitettävä ohjeet oi-
kaisuvaatimuksen tekemisestä. Oikaisuvaa-
timus on käsiteltävä viipymättä. 

Edellä 15 §:ssä tarkoitetun kunnan lauta-
kunnan tai muun toimielimen tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen haetaan muutosta 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetys-
sä järjestyksessä valittamalla hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tie-

doksisaannista.
Edellä 21 §:ssä tarkoitettua valvontasuun-

nitelmaa koskevaan kunnan päätökseen hae-
taan muutosta noudattaen, mitä muutoksen-
hausta kuntalaissa (365/1995) säädetään. 
Valvontasuunnitelmaa koskeva päätös saa-
daan muutoksenhausta huolimatta panna täy-
täntöön, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. 

Muutoksenhausta on muutoin voimassa, 
mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

47 § 

Täytäntöönpano

Valvontaviranomaisen 32–42 §:n nojalla 
tekemää päätöstä on muutoksenhausta huo-
limatta noudatettava, jollei muutoksenhaku-
viranomainen toisin määrää. 

48 § 

Rangaistussäännökset

Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä 
terveysrikoksesta säädetään rikoslain 44 lu-
vun 1 §:ssä. 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta rikkoo 32–42 §:ssä tarkoitettua 
kieltoa tai määräystä, on tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, tuoteturvallisuusrikkomuksesta 
sakkoon.

Se, joka rikkoo 32–42 §:n nojalla määrät-
tyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai mää-
räystä, voidaan jättää tuomitsematta rangais-
tukseen samasta teosta. 

49 § 

Valtionapusäännös

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään 
toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annettua lakia (733/1992), jollei lailla toisin 
säädetä.
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50 § 

Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta 

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä 
toimii tuoteturvallisuusasiain neuvottelukun-
ta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata 
tuoteturvallisuuslainsäädännön soveltamista 
ja sen valvontaa, antaa lausuntoja sekä tehdä 
esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja sen 
valvonnan kehittämiseksi samoin kuin käsi-
tellä muita tämän lain täytäntöönpanoon sekä 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen tur-
vallisuuden kehittämiseen liittyviä asioita. 
Neuvottelukunnan tulee myös suunnitella 
toimenpiteitä tarpeellisen yhteistyön järjes-
tämiseksi ympäristöterveydenhuoltoa, työ-
suojelua, pelastustointa, poliisitointa, stan-
dardisointia, tutkimusta ja testausta sekä mui-
ta kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen 
turvallisuuteen liittyviä asioita käsittelevien 
kanssa.

51 § 

Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunnan 
kokoonpano

Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukuntaan 
kuuluu valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan määräämä puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja sekä enintään kahdeksantoista 
muuta jäsentä. Varapuheenjohtajalle ja muul-
le jäsenelle valtioneuvosto määrää henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajan sekä va-
rapuheenjohtajan ja kuuden muun jäsenen ja 
heidän varajäsentensä tulee olla henkilöitä, 
joiden ei voida katsoa edustavan toiminnan-
harjoittajien tai kuluttajien etuja.  

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen 
eroaa kesken toimikautensa, työ- ja elinkei-
noministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tai va-
rajäsenen ottaen huomioon, mitä 2 momen-
tissa säädetään. 

52 § 

Asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
kulutustavaroille ja kuluttajapalveluille ase-
tettavista vaatimuksista terveyden ja omai-
suuden suojaamiseksi. 

53 § 

Voimaantulosäännökset 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  
.

Lain 6 ja 7 §:n säännökset ilmoitusvelvolli-
suudesta ja turvallisuusasiakirjan laatimis-
velvollisuudesta tulevat kuitenkin voimaan   
päivänä     kuuta 20  . Palvelun tarjoajien, 
jotka tarjoavat 6 §:n mukaisia palveluita lain 
voimaantullessa, tulee tehdä ilmoitus ja laatia 
turvallisuusasiakirja vuoden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta. 

Viranhaltija, joka toimii tuoteturvallisuus-
valvonnan tehtävissä tämän lain voimaan tul-
lessa, on kelpoinen toimimaan tuoteturvalli-
suusvalvonnan tehtävissä sen estämättä, mitä 
30 §:ssä säädetään. 

Tällä lailla kumotaan 30 päivänä tam-
mikuuta 2004 annettu laki kulutustavaroiden 
ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 
(75/2004) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. Jos muualla lainsäädännössä viita-
taan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta annettuun lakiin, tämän 
lain voimaan tultua sovelletaan mainitun lain 
asemesta tämän lain säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Kumotun kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta annetun lain no-
jalla annetut säädökset ja määräykset jäävät 
edelleen voimaan, kunnes niistä tämän lain 
nojalla toisin säädetään. 
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Liite 1 kaavio 
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Liite 2 
Rinnakkaisteksti

Kuluttajaturvallisuuslaki
Voimassa oleva laki kulutustavaroiden ja 

kuluttajapalvelusten turvallisuudesta
Ehdotus

1 § 
Tämä laki koskee kulutustavaroita, joita 

elinkeinonharjoittaja valmistaa, pitää kaupan, 
myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhtey-
dessä luovuttaa, tuo maahan, vie maasta tai 
kuljettaa maan kautta, sekä kuluttajapalveluk-
sia, joita tarjotaan, suoritetaan, pidetään kau-
pan, myydään tai muutoin luovutetaan. 

Kulutustavaroilla tarkoitetaan tässä laissa 
sellaisia tavaroita ja kuluttajapalveluksilla 
sellaisia palveluksia, jotka ovat tarkoitetut 
käytettäviksi tai joita olennaisessa määrin 
käytetään yksityiseen kulutukseen. 

Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä 
laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä 
tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai 
muuta taloudellista hyötyä saadakseen am-
mattimaisesti valmistaa, suorittaa, pitää kau-
pan, tarjoaa, myy tai muutoin elinkeinotoi-
mintansa yhteydessä luovuttaa kulutustava-
roita ja kuluttajapalveluksia, sekä muulla pal-
velun tarjoajalla julkista tai yksityistä oikeus-
henkilöä, joka luovuttaa muussa kuin elinkei-
notoiminnassa kulutustavaroita tai kuluttaja-
palveluksia kuluttajiin rinnastettavien henki-
löiden käytettäviksi. Muulla palvelun tarjo-
ajalla ei kuitenkaan tässä laissa tarkoiteta 
yleishyödyllistä yhdistystä siltä osin kuin se 
tarjoaa palveluksia jäsenilleen muussa kuin 
elinkeinotoiminnassa. 

1 Luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on: 
1) varmistaa kulutustavaroiden ja kulutta-

japalvelujen turvallisuus; 
2) ennaltaehkäistä kulutustavaroista ja ku-

luttajapalveluista aiheutuvia terveys- ja 
omaisuusvaaroja;

3) vaaran ilmetessä varmistaa, että kysei-
sen kaltainen vaara saadaan riittävän tehok-
kaalla tavalla poistettua; 

4) turvata korkealaatuinen tuoteturvalli-
suusvalvonta, sekä 

5) osaltaan parantaa toiminnanharjoittaji-
en toimintaedellytyksiä. 

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan: 
1) kulutustavaroihin, joita valmistetaan, pi-
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detään kaupan, myydään tai muutoin luovute-
taan taikka tuodaan maahan, viedään maasta 
tai kuljetetaan maan kautta, sekä 

2) kuluttajapalveluihin, joita tarjotaan, 
suoritetaan, pidetään kaupan, myydään tai 
muutoin luovutetaan. 

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) kulutustavaralla sellaista tavaraa, joka 

on tarkoitettu käytettäväksi tai jota olennai-
sessa määrin käytetään yksityiseen kulutuk-
seen;

2) kuluttajapalvelulla sellaista palvelua, 
joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota 
olennaisessa määrin käytetään yksityiseen 
kulutukseen;

3) tavaran luovuttajalla luonnollista henki-
löä taikka yksityistä tai julkista oikeushenki-
löä, joka valmistaa, tuo maahan, vie maasta, 
kuljettaa maan kautta, pitää kaupan, tarjoaa, 
myy tai muutoin luovuttaa tai välittää kulu-
tustavaroita; 

4) palvelun tarjoajalla luonnollista henki-
löä taikka yksityistä tai julkista oikeushenki-
löä, joka suorittaa, pitää kaupan, tarjoaa, 
myy tai muutoin luovuttaa tai välittää kulut-
tajapalveluja;

5) toiminnanharjoittajalla tavaran luovut-
tajaa tai palvelun tarjoajaa; 

6) riskinarvioinnilla vaarojen tunnistamista 
sekä riskien suuruuden määrittämistä ja 
merkityksen arvioimista turvallisuudelle, se-
kä

7) valvontaviranomaisilla lain 12—
15 §:ssä sekä 17 §:ssä tarkoitettuja viran-
omaisia.

1 momentin 3 kohdan mukaisella tavaran 
luovuttajalla ja 4 kohdan mukaisella palve-
lun tarjoajalla ei kuitenkaan tässä laissa tar-
koiteta luonnollista henkilöä siltä osin kuin 
tavara luovutetaan tai palvelua tarjotaan 
muussa kuin elinkeinotoiminnassa. 

1 momentin 4 kohdan mukaisella palvelun 
tarjoajalla ei kuitenkaan tässä laissa tarkoi-
teta yleishyödyllistä yhdistystä siltä osin kuin 
se tarjoaa palveluja jäsenilleen muussa kuin 
elinkeinotoiminnassa.
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2 § 
Lakia sovelletaan kulutustavaroihin ja ku-

luttajapalveluksiin siltä osin kuin niiden aihe-
uttamien terveys- ja omaisuusvaarojen ehkäi-
semisestä ei muussa lainsäädännössä ole 
säännöksiä, joissa edellytetään vähintään sa-
maa turvallisuustasoa. 

4 § 

Lain toissijaisuus 

Lakia sovelletaan kulutustavaroihin ja ku-
luttajapalveluksiin siltä osin kuin niiden ai-
heuttamien terveys- ja omaisuusvaarojen eh-
käisemisestä ei muussa lainsäädännössä ole 
säännöksiä, joissa edellytetään vähintään sa-
maa turvallisuustasoa. 

3 § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun elinkeinonharjoit-

tajan sekä muun palvelun tarjoajan on olosuh-
teiden vaatiman huolellisuuden ja ammatti-
taidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava 
siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalve-
luksesta ei aiheudu vaaraa kuluttajan tai ku-
luttajaan rinnastettavan henkilön taikka pal-
veluksen vaikutuspiiriin kuuluvan muun hen-
kilön terveydelle tai omaisuudelle. Elinkei-
nonharjoittajalla ja muulla palvelun tarjoajal-
la on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutus-
tavarasta ja kuluttajapalveluksesta sekä niihin 
liittyvistä riskeistä. 

2 Luku 

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet 
5 § 

Huolellisuusvelvollisuus

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun toiminnanhar-
joittajan on olosuhteiden vaatiman huolelli-
suuden ja ammattitaidon edellyttämällä taval-
la varmistauduttava siitä, että kulutustavaras-
ta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa 
kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan hen-
kilön taikka palvelun vaikutuspiiriin kuulu-
van muun henkilön terveydelle tai omaisuu-
delle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riit-
tävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja ku-
luttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava nii-
hin liittyvät riskit. 

6 §

Ilmoitusvelvollisuus 

Palvelun tarjoajan on tehtävä ennen kulut-
tajapalvelun tarjoamisen aloittamista kirjal-
linen ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle 
seuraavista palveluista: 

1) huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, ko-
tieläinpuisto, tivoli tai sirkus; 

2) kuntosali; 
3) laskettelukeskus tai muu rinnekeskus; 
4) leikkikenttä tai siihen rinnastettava sisä-

leikkipaikka;
5) rullalautailupaikka tai vastaavanlainen 

pyöräilypaikka;
6) seikkailu-, elämys-, luonto- tai niihin 

rinnastettava muu ohjelmapalvelu; 
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7) kiipeilykeskus; 
8) ratsastustalli tai muu ratsastuspalvelu; 
9) kartingrata; 
10) uimahalli, maauimala, kylpylä tai viih-

dekylpylä;
11) uimaranta tai talviuintipaikka; 
12) tatuointi-, lävistys- tai muu kehon-

muokkauspalvelu; 
13) turvapuhelinpalvelu tai muu vastaava 

palvelu, sekä
14) tapahtuma, joka sisältää merkittävän 

riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaa-
raa kuluttajien tai kuluttajiin rinnastettavien 
henkilöiden tai palvelun vaikutuspiirissä ole-
vien henkilöiden turvallisuudelle palveluun 
osallistuvien ihmisten suuren määrän tai 
muun erityisen syyn vuoksi. 

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 1 mo-
mentissa tarkoitetun toiminnan olennaisesta 
muuttamisesta. Palvelun tarjoajan vaihtumi-
sesta on ilmoitettava kunnan valvontaviran-
omaiselle.

Tarkemmat säännökset ilmoituksesta ja sen 
sisällöstä voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.

7 §

Turvallisuusasiakirja

Palvelun tarjoajan, jonka on tehtävä 
6 §:ssä tarkoitettu ilmoitus valvontaviran-
omaiselle, on lisäksi laadittava turvallisuus-
asiakirja vaarojen tunnistamiseksi ja riskien 
hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi 
palvelun tarjoamisessa mukana oleville hen-
kilöille ottaen huomioon palvelun luonne ja 
toiminnan laajuus. 

Jos samaa palvelua varten on muun lain 
kuin tämän lain nojalla laadittava pelastus-, 
valmius- tai muu vastaava suunnitelma, 1 
momentissa tarkoitettua turvallisuusasiakir-
jaa ei tarvitse laatia, vaan turvallisuusasia-
kirjassa selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot 
voidaan koota muun lain nojalla laaditta-
vaan suunnitelmaan. 

Tarkempia säännöksiä turvallisuusasiakir-
jan sisällöstä ja laatimisesta voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 
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4 § 
Jos elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun 

tarjoaja saa tietoonsa tai hänen tulisi ammatti-
taitonsa perusteella hallussaan olevien tieto-
jen perusteella pystyä päättelemään, että ku-
lutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ai-
heutuu vaaraa kuluttajan, kuluttajaan rinnas-
tettavan henkilön tai palveluksen vaikutuspii-
riin kuuluvan muun henkilön terveydelle tai 
omaisuudelle, hänen on ilmoitettava tästä vä-
littömästi valvontaviranomaiselle. Elinkei-
nonharjoittajan ja muun palvelun tarjoajan on 
samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin 
hän on jo ryhtynyt vaaran takia. 

Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun 
tarjoajan on tehtävä yhteistyötä valvontavi-
ranomaisen kanssa vaaran torjumiseksi tämän 
sitä pyytäessä. 

8 § 

Vaarallisesta kulutustavarasta tai kuluttaja-
palvelusta ilmoittaminen 

Jos toiminnanharjoittaja saa tietoonsa tai 
hänen tulisi ammattitaitonsa perusteella hal-
lussaan olevien tietojen perusteella pystyä 
päättelemään, että kulutustavarasta tai kulut-
tajapalvelusta aiheutuu vaaraa kuluttajan, ku-
luttajaan rinnastettavan henkilön tai palvelun 
vaikutuspiiriin kuuluvan muun henkilön ter-
veydelle tai omaisuudelle, hänen on ilmoitet-
tava tästä välittömästi valvontaviranomaisel-
le. Toiminnanharjoittajan on samalla ilmoi-
tettava, mihin toimenpiteisiin kuten toimin-
nan keskeyttämiseen taikka vaarallisen tava-
ran jakelun keskeyttämiseen tai markkinoilta 
poistamiseen hän on jo ryhtynyt vaaran takia. 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä yhteis-
työtä valvontaviranomaisen kanssa vaaran 
torjumiseksi tämän sitä pyytäessä. 

Tarkempia säännöksiä siitä, mille valvon-
taviranomaiselle ja missä muodossa 1 mo-
mentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä sekä 
mitä tietoja tähän ilmoitukseen on sisällytet-
tävä, voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

5 § 
Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun 

tarjoajan on annettava markkinoinnissaan ku-
luttajille ja kuluttajiin rinnastettaville henki-
löille tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvi-
oimaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalve-
luksiin liittyvät vaarat. Heidän on myös var-
mistauduttava siitä, että tiedot annetaan kulut-
tajille ja kuluttajiin rinnastettaville henkilöille 
ymmärrettävässä muodossa. Valvontaviran-
omainen voi vaatia, että elinkeinonharjoittaja 
tai muu palvelun tarjoaja antaa kuluttajille 
sopivalla tavalla tavaraan tai palvelukseen 
liittyvän vaaran torjumisen tai ehkäisemisen 
kannalta tarpeellisia käyttö- tai toimintaohjei-
ta, varoituksia tai muuta tietoa. 

Tarkempia säännöksiä kulutustavaroita ja 
kuluttajapalveluksia koskevien kuluttajan tai 
kuluttajaan rinnastettavalle henkilölle tarpeel-

9 § 

Tietojen antaminen kuluttajille 

Toiminnanharjoittajan on selkeällä ja ym-
märrettävällä tavalla annettava kuluttajille ja 
kuluttajiin rinnastettaville henkilöille tarvit-
tavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan ku-
lutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin liitty-
vät vaarat. Valvontaviranomainen voi vaatia, 
että toiminnanharjoittaja antaa kuluttajille 
sopivalla tavalla tavaraan tai palveluun liitty-
vän vaaran torjumisen tai ehkäisemisen kan-
nalta tarpeellisia käyttö- tai toimintaohjeita, 
varoituksia tai muuta tietoa. 
Tarkempia säännöksiä kulutustavaroita ja ku-
luttajapalveluita koskevien kuluttajan tai ku-
luttajaan rinnastettavalle henkilölle tarpeellis-
ten tietojen antamisesta voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella. 
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listen tietojen antamisesta voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella. 

6 § 
Terveydelle vaarallisena pidetään kulutus-

tavaraa, joka rakenteessaan tai koostumukses-
saan olevan vian tai puutteellisuuden taikka 
tavarasta annettujen totuudenvastaisten, har-
haanjohtavien tai puutteellisten tietojen vuok-
si voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sai-
rauden tai muun vaaran terveydelle, sekä ku-
luttajapalvelusta, joka suorittamistapaansa 
liittyvän vian tai puutteellisuuden tai palve-
luksessa käytettävän tavaran rakenteessa tai 
koostumuksessa olevan vian tai puutteelli-
suuden taikka palveluksesta annettujen totuu-
denvastaisten, harhaanjohtavien tai puutteel-
listen tietojen vuoksi voi aiheuttaa vamman, 
myrkytyksen, sairauden tai muun vaaran ter-
veydelle.

Omaisuudelle vaarallisena pidetään kulu-
tustavaraa, joka 1 momentissa mainittujen 
seikkojen vuoksi voi vahingoittaa toista esi-
nettä tai muuta omaisuutta, sekä kuluttajapal-
velusta, joka voi 1 momentissa mainittujen 
seikkojen vuoksi vahingoittaa omaisuutta. 

Kulutustavaraa tai kuluttajapalvelusta, joka 
ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
vaarallinen, pidetään turvallisena. 

3 Luku 

Vaatimustenmukaisuus 

10 § 

Vaarallinen ja turvallinen kulutustavara ja 
kuluttajapalvelu 

Terveydelle vaarallisena pidetään: 
1) kulutustavaraa, joka rakenteessaan tai 

koostumuksessaan olevan vian tai puutteelli-
suuden, tavarasta annettujen totuudenvastais-
ten, harhaanjohtavien tai puutteellisten tieto-
jen taikka harhaanjohtavan ulkomuotonsa 
vuoksi voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, 
sairauden tai muun vaaran terveydelle, sekä  

2) kuluttajapalvelua, joka suorittamista-
paansa liittyvän vian tai puutteellisuuden tai 
palvelussa käytettävän tavaran rakenteessa 
tai koostumuksessa olevan vian tai puutteelli-
suuden tai palvelusta annettujen totuudenvas-
taisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten 
tietojen vuoksi voi aiheuttaa vamman, myr-
kytyksen, sairauden tai muun vaaran tervey-
delle.

Omaisuudelle vaarallisena pidetään kulu-
tustavaraa, joka 1 momentissa mainittujen 
seikkojen vuoksi voi vahingoittaa toista esi-
nettä tai muuta omaisuutta, sekä kuluttaja-
palvelua, joka voi 1 momentissa mainittujen 
seikkojen vuoksi vahingoittaa omaisuutta. 

Kulutustavaraa tai kuluttajapalvelua, joka 
ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
vaarallinen, pidetään turvallisena. 

7 § 
Kulutustavaraa tai kuluttajapalvelusta ei pi-

detä terveydelle tai omaisuudelle vaarallisena 
siltä osin kuin se on sellaisten yhdenmukais-
tettujen standardien mukainen, joita koskeva 
viittaus on julkaistu Euroopan unionin viralli-
sessa lehdessä, ellei 3 momentista muuta joh-

11 §

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin perus-
teet

Kulutustavaraa tai kuluttajapalvelua ei pi-
detä terveydelle tai omaisuudelle vaarallisena 
siltä osin kuin se on sellaisten yhdenmukais-
tettujen standardien mukainen, joita koskeva 
viittaus on julkaistu Euroopan unionin viral-
lisessa lehdessä, ellei 3 momentista muuta 
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du.
Kulutustavaran tai kuluttajapalveluksen 

vaarallisuutta arvioitaessa valvontaviran-
omaiset voivat lisäksi kiinnittää huomiota 
seuraaviin:

1) muut kuin 1 momentissa tarkoitetut tur-
vallisuuskysymyksiä käsittelevät kansainväli-
set tai kansalliset standardit; 

2) Euroopan yhteisöjen komission suosituk-
set, jotka sisältävät tuoteturvallisuuden arvi-
ointia koskevia ohjeita; 

3) valvontaviranomaisten ohjeet ja suosi-
tukset;

4) tuoteturvallisuutta koskevat käytänne-
säännöt;

5) nykyinen tieto ja tekniikka. 
Vaikka kulutustavara tai kuluttajapalvelus 

on 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen vaatimuk-
senmukaisuuden arvioinnissa käytettävien pe-
rusteiden mukainen, valvontaviranomainen 
voi antaa 22–30 §:ssä tarkoitetun kiellon tai 
määräyksen, jos osoittautuu, että tavara tai 
palvelus on tästä huolimatta terveydelle tai 
omaisuudelle vaarallinen. 

johdu.
Kulutustavaran tai kuluttajapalvelun vaa-

rallisuutta arvioitaessa valvontaviranomaiset 
voivat lisäksi kiinnittää huomiota seuraaviin: 

1) muut kuin 1 momentissa tarkoitetut tur-
vallisuuskysymyksiä käsittelevät kansainvä-
liset tai kansalliset standardit; 

2) Euroopan yhteisöjen komission suosi-
tukset, jotka sisältävät tuoteturvallisuuden 
arviointia koskevia ohjeita; 

3) valvontaviranomaisten ohjeet ja suosi-
tukset;

4) tuoteturvallisuutta koskevat käytänne-
säännöt;

5) nykyinen tieto ja tekniikka. 
Vaikka kulutustavara tai kuluttajapalvelu 

on 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen vaati-
muksenmukaisuuden arvioinnissa käytettävi-
en perusteiden mukainen, valvontaviran-
omainen voi antaa 32–42 §:ssä tarkoitetun 
kiellon tai määräyksen, jos osoittautuu, että 
tavara tai palvelu on tästä huolimatta tervey-
delle tai omaisuudelle vaarallinen. 

8 § 
Kuluttajavirasto valvoo tämän lain ja sen 

nojalla annettujen säännösten ja päätösten 
noudattamista sekä suunnittelee, ohjaa ja ke-
hittää valvontaa. Kuluttajaviraston tehtävänä 
on myös huolehtia yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/95/EY tarkoite-
tuista ilmoituksista Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle.

Vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden 
markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja 
käyttöä rajoittavien toimenpiteiden ilmoitta-
misesta Euroopan yhteisöjen komissiolle sää-
detään erikseen. 

4 Luku 

Valvontaviranomaiset 

12 § 

Kuluttajavirasto

Kuluttajavirasto valvoo tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja päätösten 
noudattamista sekä suunnittelee, ohjaa ja ke-
hittää valvontaa. Kuluttajaviraston tehtävänä 
on myös huolehtia yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/95/EY tarkoite-
tuista ilmoituksista Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle.

Vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden 
markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja 
käyttöä rajoittavien toimenpiteiden ilmoitta-
misesta Euroopan yhteisöjen komissiolle 
säädetään erikseen. 
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9 § 
Tullilaitos valvoo tämän lain ja sen nojalla 

annettujen säännösten ja päätösten noudatta-
mista kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten suorittamisen yhteydessä käytettävien ta-
varoiden maahantuonnissa sekä viennissä ja 
kauttakuljetuksessa sekä suunnittelee ja ohjaa 
valvontaa tältä osin. 

13 § 

Tullilaitos

Tullilaitos valvoo tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja päätösten noudat-
tamista kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
luiden suorittamisen yhteydessä käytettävien 
tavaroiden osalta: 

1) tuotaessa tavaroita maahan Euroopan 
unionin ulkopuolelta; 

2) viennissä; ja 
3) kauttakuljetuksessa. 
Lisäksi tullilaitos valvoo tämän lain ja sen 

nojalla annettujen säännösten ja päätösten 
noudattamista kulutustavaroiden ja kulutta-
japalveluiden suorittamisen yhteydessä käy-
tettävien tavaroiden osalta toimitettaessa ta-
varoita Suomeen Euroopan unionin jäsen-
maista Suomessa tapahtuvan tavaraerän pur-
kamisen ja siihen liittyvän varastoinnin yh-
teydessä.

10 § 
Läänissä tämän lain ja sen nojalla annettu-

jen säännösten ja päätösten noudattamisen 
valvonta ja valvonnan ohjaus kuuluu läänin-
hallitukselle.

14 § 

Alueellinen tuoteturvallisuusvalvonta 

Lääninhallitus ohjaa ja valvoo tuoteturval-
lisuusvalvontaa läänin alueella sekä arvioi 
kuntien tuoteturvallisuusvalvonnan valvonta-
suunnitelmat ja niiden toteutumista. 

Lisäksi lääninhallitus suorittaa osaltaan 
tuoteturvallisuusvalvontaa läänin alueella. 

11 § 
Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa tä-

män lain ja sen nojalla annettujen säännösten, 
määräysten ja päätösten noudattamista. Kun-
nassa nämä tehtävät hoitaa kunnan määräämä 
lautakunta tai muu monijäseninen toimielin 
(kunnan valvontaviranomainen). Valtuusto 
voi antaa lautakunnalle tai toimielimelle oi-
keuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaisel-
leen viranhaltijalle tai jaostolle, jolloin nämä 
voivat määrätä kiellon tämän lain 23 ja 24 §:n 
mukaisesti. 

Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayh-

15 §

Kunnan tuoteturvallisuusvalvonta 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten, 
mää-räysten ja päätösten noudattamista. 
Kunnassa nämä tehtävät hoitaa kunnan mää-
räämä lautakunta tai muu monijäseninen toi-
mielin (kunnan valvontaviranomainen). 
Kunnan on pyrittävä hoitamaan tuoteturval-
lisuusvalvonta tarvittaessa yhteistoiminnassa 
toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa val-
vonnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen 
kannalta 30 §:ssä säädetyllä tavalla ja riittä-
vän laajalla alueella (ympäristöterveyden-



89

tymän kanssa, että kunnalle tai sen viran-
omaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa 
toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, an-
netaan virkavastuulla toisen kunnan tai kun-
tayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. Kun-
tayhtymä voi tehdä edellä tarkoitetun sopi-
muksen toisen kuntayhtymän kanssa, jos sii-
hen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostu-
mus. 

huollon yhteistoiminta-alue). Mitä tässä lais-
sa säädetään kunnasta, koskee myös kuntayh-
tymää ja ympäristöterveydenhuollon yhteis-
toiminta-aluetta. 

Valtuusto voi antaa kunnan valvontaviran-
omaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa 
edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostol-
le, jolloin nämä voivat päättää myös lain 32–
36 §:ssä ja 42 §:ssä tarkoitetuista hallinnol-
lisista pakkokeinoista. Kunnan valvontavi-
ranomaisella ei kuitenkaan ole oikeutta siir-
tää 21 §:ssä tarkoitettua valvontasuunnitel-
man hyväksymistä koskevaa toimivaltaansa 
alaiselleen viranhaltijalle. 

Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayh-
tymän kanssa, että kunnalle tai sen viran-
omaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa 
toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, 
annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai 
kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. 
Kuntayhtymä voi tehdä edellä tarkoitetun so-
pimuksen toisen kuntayhtymän kanssa, jos 
siihen on kuntayhtymän jäsenkuntien suos-
tumus. 

16 §

Kiireelliset toimet 

Kiireellisissä tapauksissa tämän lain mu-
kaisia kunnalle kuuluvia tehtäviä suorittava 
kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toi-
mivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyt-
töön tämän lain 15 §:n mukaisesti, on oikeu-
tettu ryhtymään 32–36 §:ssä tarkoitettuihin 
hallinnollisiin pakkokeinoihin. 

Viranhaltijan 1 momentin nojalla tekemä 
32 tai 34 §:ssä tarkoitettu päätös on heti, 
mutta kuitenkin viimeistään seitsemän päivän 
kuluessa päätöksen tekemisestä, saatettava 
kunnan tuoteturvallisuusvalvontaviranomai-
sen käsiteltäväksi. Kunnan valvontaviran-
omaisen on ratkaistava asia ensi tilassa. 

Viranhaltijan 1 momentin nojalla tekemä 
33 tai 35—36 §:ssä tarkoitettu päätös on he-
ti, mutta kuitenkin viimeistään seitsemän päi-
vän kuluessa päätöksen tekemisestä, saatet-
tava Kuluttajaviraston ratkaistavaksi. Kulut-
tajaviraston on ratkaistava asia ensi tilassa. 
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12 § 
Viranomaisen, joka valvoo muun lainsää-

dännön nojalla sellaisten kulutustavaroiden 
tai kuluttajapalvelusten turvallisuutta, joita 
tämä laki ei 2 §:n mukaan koske, on valvon-
nassaan noudatettava niitä tämän lain sään-
nöksiä, jotka koskevat elinkeinonharjoittajien 
velvollisuuksia sekä valvontaviranomaisten 
toimivaltuuksia ja oikeuksia, jollei edellä tar-
koitetussa muussa lainsäädännössä ole sään-
nöksiä, joita noudattamalla päästään vähin-
tään samaan turvallisuustasoon. 

17 § 

Muut valvontaviranomaiset 

Viranomaisen, joka valvoo muun lainsää-
dännön nojalla kulutustavaroiden tai kulutta-
japalveluiden turvallisuutta, on valvonnas-
saan noudatettava niitä tämän lain säännök-
siä, jotka koskevat toiminnanharjoittajien
velvollisuuksia sekä valvontaviranomaisten 
toimivaltuuksia ja oikeuksia, jollei edellä tar-
koitetussa muussa lainsäädännössä ole sään-
nöksiä, joita noudattamalla päästään vähin-
tään samaan turvallisuustasoon. 

13 § 
Valvontaviranomaisten on hoidettava tehtä-

vänsä tehokkaalla ja mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Olosuhteiden vaati-
essa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestyk-
seen.

5 Luku 

Tuoteturvallisuusvalvonta 

18 § 

Tehtävien hoito ja tärkeysjärjestys 

Valvontaviranomaisten on hoidettava teh-
tävänsä tehokkaalla ja riskinarviointiin pe-
rustuen mahdollisimman tarkoituksenmukai-
sella tavalla. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät 
on asetettava tärkeysjärjestykseen. 

14 § 
Kuluttajavirasto laatii tämän lain valvonnan 

toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteensovitta-
miseksi valtakunnallisen valvontaohjelman. 
Ohjelmassa määritellään tarkastukset, valvon-
takohdetyyppien tarkastustiheydet ja esitetään 
valtakunnallinen näytteenottosuunnitelma. 
Ohjelmassa esitetään myös valvontakohde-
tyyppien riskinarvioinnin perusteet sekä me-
netelmät ohjelman toteutumisen arviointia 
varten.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
kemmin säätää valtakunnallisesta valvontaoh-
jelmasta ja sen sisällöstä. 

Tämän lain mukainen valtakunnallinen val-
vontaohjelma on osa ympäristöterveyden-
huollon valtakunnallista valvontaohjelmaa, 
johon kuuluvat myös ne valtakunnalliset val-

19 §

Valtakunnallinen valvontaohjelma 

Kuluttajavirasto laatii tämän lain valvon-
nan toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteenso-
vittamiseksi valtakunnallisen valvontaohjel-
man. Ohjelmassa määritellään tarkastukset, 
valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet ja 
esitetään valtakunnallinen näytteenottosuun-
nitelma. Ohjelmassa esitetään myös valvon-
takohdetyyppien riskinarvioinnin perusteet 
sekä menetelmät ohjelman toteutumisen ar-
viointia varten. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
kemmin säätää valtakunnallisesta valvonta-
ohjelmasta ja sen sisällöstä. 

Tämän lain mukainen valtakunnallinen 
valvontaohjelma on osa ympäristöterveyden-
huollon valtakunnallista valvontaohjelmaa, 
johon kuuluvat myös ne valtakunnalliset val-
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vontaohjelmat, joita säädetään muissa ympä-
ristöterveydenhuollon laeissa. 

vontaohjelmat, joista säädetään muissa ym-
päristöterveydenhuollon laeissa. 

20 §

Lääninhallituksen valvontasuunnitelma 

Lääninhallitus laatii vastuullaan olevasta 
valvonnasta valvontasuunnitelman ottaen 
huomioon Kuluttajaviraston laatiman valta-
kunnallisen valvontaohjelman ja ohjaa val-
vontaa tältä osin. 

Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuo-
sittain.

15 § 
Kunta laatii kulutustavaroiden ja kuluttaja-

palvelusten valvontaa varten valvontasuunni-
telman siten, että valvonta on laadukasta, 
säännöllistä ja ehkäisee kulutustavaroihin ja 
kuluttajapalveluksiin liittyviä vaaroja. Val-
vontasuunnitelmassa on ainakin määritettävä 
suoritettavat tarkastukset, valvontakohteiden 
tarkastustiheys, siinä on oltava näytteenotto-
suunnitelma sekä arvioitava valvontasuunni-
telman toteutumista. 

Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava 
huomioon Kuluttajaviraston laatima valta-
kunnallinen valvontaohjelma. Valvontasuun-
nitelma on tarkistettava kolmen vuoden vä-
lein ja muulloinkin, jos sitä on pidettävä tar-
peellisena.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin valvontasuunnitelman sisällöstä. Tä-
hän kuuluvat valvontasuunnitelmaan kuuluvi-
en tarkastusten määrittely, arvio valvontakoh-
teiden tarkastustiheydestä, näytteenottosuun-
nitelma ja valvontasuunnitelmien toteutumi-
sen arviointi. 

21 § 

Kunnan valvontasuunnitelma 

Kunta laatii ja hyväksyy säännöllistä val-
vontaa koskevan kunnan kulutustavaroiden 
ja kuluttajapalveluiden turvallisuutta koske-
van valvontasuunnitelman (kunnan valvonta-
suunnitelma) siten, että valvonta on yleisten 
valvontaa koskevien vaatimusten mukaista ja 
ehkäisee kulutustavarasta tai kuluttajapalve-
lusta aiheutuvia terveys- ja omaisuusvaaroja. 
Valvontasuunnitelman tulee sisältää vähin-
tään kunnan ympäristöterveydenhuollon val-
vontasuunnitelmasta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (665/2006) mukaiset tiedot. 

Kunnan valvontasuunnitelmassa on otetta-
va huomioon Kuluttajaviraston laatima val-
takunnallinen valvontaohjelma. Valvonta-
suunnitelma on tarkistettava ja käsiteltävä 
kunnan monijäsenisessä toimielimessä tarvit-
taessa, mutta kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa.

Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tar-
koitetusta valvontasuunnitelman sisällöstä 
annetaan tarvittaessa valtioneuvoston ase-
tuksella.

22 §

Tullilaitoksen valvontasuunnitelma 

Tullilaitos laatii vastuullaan olevasta val-
vonnasta valvontasuunnitelman ottaen huo-
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mioon Kuluttajaviraston laatiman valtakun-
nallisen valvontaohjelman ja ohjaa valvon-
taa tältä osin. 

Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuo-
sittain.

23 §

Erityistilanteisiin varautuminen 

Kuluttajaviraston on laadittava suunnitel-
ma kuluttajien tai kuluttajiin rinnastettavien 
henkilöiden hengen ja terveyden turvaami-
seksi vakavissa onnettomuuksissa tai vastaa-
vissa muissa erityistilanteissa. 

Kunnan valvontaviranomaisen on suunni-
teltava ja yhteistyössä muiden viranomaisten 
ja laitosten kanssa ennakolta varauduttava 
erityistilanteiden aiheuttamien terveysvaaro-
jen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poista-
miseksi tarvittaviin valmius- ja varotoimenpi-
teisiin.

Tarkempia säännöksiä erityistilanteisiin 
varautumista koskevien suunnitelmien sisäl-
löstä ja laatimisesta voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella. 

24 §

Viranomaistiedottaminen 

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa tie-
dottaa kuluttajien ja kuluttajaan rinnastetta-
vien henkilöiden turvallisuuden kannalta tar-
peellisista asioista. 

25 §

Valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonan-
tovelvollisuus

Kunnan valvontaviranomaisen on ilmoitet-
tava Kuluttajavirastolle todetuista 23 §:ssä 
tarkoitetuista erityistilanteista sekä tarvitta-
essa sellaisista valvonnassa esille tulleista 
muista seikoista, joilla voi olla merkittävää 
vaikutusta kuluttajien turvallisuuteen. 

Kunnan valvontaviranomaisen ja läänin-
hallituksen on pyydettäessä toimitettava kor-
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vauksetta Kuluttajavirastolle tarkastuksia, 
valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, 
maksuja sekä valvontaa koskevia muita tieto-
ja tämän lain mukaisen valvonnan ohjausta, 
seurantaa, raportointia ja tilastointia varten. 
Valvontaviranomaisen on toimitettava 1 ja 2 
momentissa tarkoitetut tiedot Kuluttajaviras-
ton määräämällä tavalla. 

Tarkempia säännöksiä valvontaviranomai-
sen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta 
voidaan antaa työ- ja elinkeinoministeriön 
asetuksella.

16 § 
Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun 

tarjoajan on annettava valvontaviranomaiselle 
tämän määräämässä ajassa lain noudattami-
sen valvonnassa tarpeelliset tiedot, erityisesti 
siltä osin kuin ne ovat tarpeen tavaroiden ja 
palvelusten yksilöimiseksi ja tarvittaessa nii-
den jäljittämiseksi, sekä valvontatehtävän 
edellyttämässä laajuudessa vaadittaessa esi-
tettävä viranomaisille tarkastusta varten kir-
janpitonsa, kirjeenvaihtonsa ja varastonsa se-
kä annettava tehtävän suorittamisessa tarpeel-
linen apu. 

Tarkempia säännöksiä kulutustavaroita ja 
kuluttajapalveluksia koskevien valvontavi-
ranomaisen kannalta tarpeellisten tietojen an-
tamisesta voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.

26 § 

Tiedonsaantioikeus 

Valvontaviranomaisella on oikeus saada 
valvonnan suorittamiseksi välttämättömät 
tiedot valtion ja kunnan viranomaisilta sekä 
tuoteturvallisuuslainsäädännön velvoittamil-
ta toiminnanharjoittajilta ja muilta, joita tä-
män lain velvoitteet koskevat. 

Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia 
tuoteturvallisuuslainsäädännössä säädettyjen 
tehtävien toimeenpanemiseksi välttämättömiä 
tietoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoi-
mintaa tai yksityisen taloudellista asemaa 
taikka terveydentilaa koskevina muutoin oli-
sivat salassa pidettäviä. 

17 § 
Valvontaviranomaisella on oikeus päästä 

alueelle, huoneistoon ja muuhun sellaiseen ti-
laan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun 
valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tar-
kastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. Asumiseen tarkoitet-
tuihin tiloihin valvontatoimenpiteet voidaan 
kuitenkin ulottaa vain, jos on syytä epäillä, et-
tä on tehty rikoslain (39/1889) 44 luvun 
1 §:ssä tarkoitettu terveysrikos. 

27 § 

Tarkastusoikeus

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä 
alueelle, huoneistoon ja muuhun sellaiseen ti-
laan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun 
valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tar-
kastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. Asumiseen tarkoitet-
tuihin tiloihin valvontatoimenpiteet voidaan 
kuitenkin ulottaa vain, jos on syytä epäillä, 
että on tehty rikoslain (39/1889) 44 luvun 
1 §:ssä tarkoitettu terveysrikos. 
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18 § 
Valvontaviranomaisella on oikeus ottaa ku-

lutustavaroista tai kuluttajapalveluksista näyt-
teitä, jos se on tämän lain tai sen nojalla an-
nettujen säännösten noudattamisen valvonnan 
kannalta tarpeellista. Valvontaviranomainen 
voi käyttää näytteiden ottamisessa ja tutkimi-
sessa sekä riskinarvioinnissa apunaan ulko-
puolista asiantuntijaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu näyte on, 
jos elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun tar-
joaja sitä vaatii, korvattava käyvän hinnan 
mukaan, jollei havaita, että kulutustavara tai 
kuluttajapalvelus on tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten vastainen. Jos näyttees-
tä tai sen tutkimisesta peritään maksu sen 
mukaan kuin siitä erikseen säädetään, näyt-
teestä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa korva-
usta.

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus ei 
täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä 
vaatimuksia, valvontaviranomainen voi vel-
voittaa elinkeinonharjoittajan tai muun palve-
lun tarjoajan korvaamaan kulutustavaran tai 
kuluttajapalveluksen hankinnasta, testaukses-
ta ja tutkimisesta aiheutuneet kustannukset. 

Näytteiden ottamisesta on voimassa, mitä 
edellä 17 §:ssä säädetään valvontatoimien 
ulottamisesta asumiseen tarkoitettuihin tiloi-
hin.

28 § 

Näytteet valvontaa varten 

Valvontaviranomaisella on oikeus ottaa ku-
lutustavaroista tai kuluttajapalveluista näyt-
teitä, jos se on tämän lain tai sen nojalla an-
nettujen säännösten noudattamisen valvon-
nan kannalta tarpeellista. Valvontaviran-
omainen voi käyttää näytteiden ottamisessa 
ja tutkimisessa sekä riskinarvioinnissa apu-
naan ulkopuolista asiantuntijaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu näyte on, 
jos toiminnanharjoittaja sitä vaatii, korvatta-
va käyvän hinnan mukaan, jollei havaita, että 
kulutustavara tai kuluttajapalvelu on tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten vas-
tainen. Jos näytteestä tai sen tutkimisesta pe-
ritään maksu sen mukaan kuin siitä erikseen 
säädetään, näytteestä ei kuitenkaan tarvitse 
suorittaa korvausta. 

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelu ei 
täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä 
vaatimuksia, valvontaviranomainen voi vel-
voittaa toiminnanharjoittajan korvaamaan ku-
lutustavaran tai kuluttajapalvelun hankinnas-
ta, testauksesta ja tutkimisesta aiheutuneet 
kustannukset.

Näytteiden ottamisesta on voimassa, mitä 
edellä 27 §:ssä säädetään valvontatoimien 
ulottamisesta asumiseen tarkoitettuihin tiloi-
hin.

19 § 
Tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa 

varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevällä 
asiantuntijalla tulee olla tutkimusten ja selvi-
tysten edellyttämä asiantuntemus ja pätevyys. 
Tällaiseen ulkopuoliseen asiantuntijaan sovel-
letaan virkamiehen esteellisyyttä koskevia 
hallintolain (434/2003) säännöksiä. 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettu-
ja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee 
olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava 
asiantuntemus ja muut valmiudet. Laboratori-

29 §

Ulkopuoliset asiantuntijat 

Valvontaviranomainen voi valvonnassa 
käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Ulkopuoliset asiantuntijat voivat tehdä val-
vontaviranomaisen pyynnöstä viranomais-
valvontaa varten tarvittavia tarkastuksia, tut-
kimuksia ja selvityksiä. Näiden perusteella 
mahdollisesti tehtävät hallinnolliset päätökset 
tekee palveluja tilannut valvontaviranomai-
nen. Ulkopuolisella asiantuntijalla on oltava 
tarkastusten, tutkimusten ja selvitysten teke-
miseen tarvittava asiantuntemus ja pätevyys. 
Ulkopuolisen asiantuntijan on osoitettava pä-
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olla tulee olla asianmukainen laadunvarmis-
tusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä 
osoittamaan tekemiensä määritelmien luotet-
tavuus.

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella 
voidaan tarvittaessa antaa tarkemmat sään-
nökset 1 momentissa tarkoitettujen asiantunti-
joiden pätevyydestä sekä tuoteturvallisuuteen 
kuuluvia tutkimuksia tekevistä laboratoriois-
ta.

tevyytensä ja käyttämiensä tarkastus- ja tut-
kimusmenetelmien luotettavuus palveluja ti-
laavalle viranomaiselle. 

Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan, 
mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa 
(423/2003) ja viranomaisen toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) sääde-
tään. Ulkopuolisen asiantuntijan palvelukses-
sa tai johtotehtävissä olevaan sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä.

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitet-
tuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee 
olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava 
asiantuntemus ja muut valmiudet. Laborato-
riolla tulee olla asianmukainen laadunvarmis-
tusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä 
osoittamaan tekemiensä määritelmien luotet-
tavuus.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella 
voidaan tarvittaessa antaa tarkemmat sään-
nökset 1 momentissa tarkoitettujen asiantun-
tijoiden pätevyydestä sekä tuoteturvallisuu-
teen kuuluvia tutkimuksia tekevistä laborato-
rioista.

30 §

Tuoteturvallisuusvalvontaa suorittavien vi-
ranhaltijoiden pätevyys 

Valvontaviranomaisilla on oltava palveluk-
sessaan tai sopimuksen perusteella käytettä-
vissään tarpeellinen määrä pätevää ja val-
vonnan menestyksellisen hoitamisen kannalta 
riittävän kokenutta henkilökuntaa. Tuotetur-
vallisuusvalvonnan tehtäviä hoitavalla vi-
ranhaltijalla on oltava tehtävään soveltuva 
korkeakoulututkinto. Kunnan ja lääninhalli-
tuksen on huolehdittava siitä, että tuotetur-
vallisuusvalvonnan tehtäviä hoitavat viran-
haltijat osallistuvat riittävästi soveltuvaan 
täydennyskoulutukseen.

Tarkempia säännöksiä tuoteturvallisuus-
valvonnan tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden 
kelpoisuusehdoista ja täydennyskoulutukses-
ta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
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20 § 
Kunta perii elinkeinonharjoittajalta ja muul-

ta palvelun tarjoajalta kunnan hyväksymän 
taksan mukaisen maksun 15 §:ssä tarkoitetun 
valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuk-
sista. Kunnan tulee määritellä suoritteistaan 
perimänsä maksut siten, että ne vastaavat 
enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia 
kustannuksia.

31 § 

Kunnan valvontaviranomaisen suoritteista 
perittävät maksut 

Kunta perii toiminnanharjoittajalta kunnan 
hyväksymän taksan mukaisen maksun 
21 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman 
mukaisista tarkastuksista sekä 6 §:ssä tarkoi-
tetun ilmoituksen käsittelystä. Kunnan tulee 
määritellä suoritteistaan perimänsä maksut 
siten, että ne vastaavat enintään suoritteen 
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

21 § 
Tässä laissa säädetyt maksut voidaan periä 

ilman tuomiota ja päätöstä siinä järjestyksessä 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosot-
totoimin annetussa laissa (367/1961) sääde-
tään.

(kumotaan) 

Valvontakeinot 

22 § 
Jos kulutustavaraan tai kuluttajapalveluk-

seen liittyvä vaara terveydelle tai omaisuudel-
le voidaan tehokkaasti torjua tai ehkäistä 
taikka vaaran suuruutta voidaan olennaisesti 
vähentää korjaus-, oikaisu- tai tiedottamis-
toimenpitein, valvontaviranomainen voi mää-
rätä, että elinkeinonharjoittajan tai muun pal-
velun tarjoajan on toteutettava tällaiset toi-
menpiteet valvontaviranomaisen asettamassa 
määräajassa ja määräämällä tavalla. 

Valvontaviranomainen voi myös määrätä, 
että tekemättä jätetty toimenpide teetetään 
laiminlyöjän kustannuksella taikka että elin-
keinonharjoittajan tai muun palveluntarjoajan 
toiminta keskeytetään tai kielletään. 

6 Luku 

Hallinnolliset pakkokeinot 

32 § 

Korjaus- ja oikaisumääräys 

Jos kulutustavaraan tai kuluttajapalveluun 
liittyvä vaara terveydelle tai omaisuudelle 
voidaan tehokkaasti torjua tai ehkäistä taikka 
vaaran suuruutta voidaan olennaisesti vähen-
tää korjaus- tai oikaisutoimenpitein, valvon-
taviranomainen voi määrätä, että toiminnan-
harjoittajan on toteutettava tällaiset toimen-
piteet valvontaviranomaisen asettamassa 
määräajassa ja määräämällä tavalla. 

Jos 6 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemis-
tä tai 7 §:ssä tarkoitetun turvallisuusasiakir-
jan laatimista koskeva velvollisuus on laimin-
lyöty ja laiminlyönti ei ole vähäinen eikä vel-
vollisuutta ole kehotuksesta huolimatta nou-
datettu, valvontaviranomainen voi määrätä 
palvelun tarjoajan suorittamaan kyseiset vel-
vollisuudet valvontaviranomaisen asettamas-
sa määräajassa. 
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24 § 
Jos on ilmeistä, että kulutustavara tai kulut-

tajapalvelus on 6 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla terveydelle vaarallinen, valvon-
taviranomainen voi määrätä 23 §:ssä tarkoite-
tun kiellon väliaikaisena. Väliaikainen kielto 
on voimassa, kunnes asia lopullisesti ratkais-
taan mainitun pykälän nojalla. Valvontavi-
ranomainen voi määrätä väliaikaisen kiellon 
samanaikaisesti kuin se antaa 22 §:ssä tarkoi-
tetun korjaus- ja oikaisumääräyksen, tai mää-
rää toiminnan keskeytettäväksi, jolloin kielto 
on voimassa korjaus- ja oikaisutoimenpiteelle 
asetetun määräajan. 

Tapauksissa, joissa lääninhallitus tai kun-
nan valvontaviranomainen ei ole 23 §:n 2 
momentin mukaan oikeutettu määräämään 
mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua 
kieltoa, sen on saatettava tämän pykälän 1 
momentissa tarkoitettu väliaikaista kieltoa 
koskeva määräyksensä kiellosta tiedoksi Ku-
luttajavirastolle 14 päivän kuluessa määräyk-
sestä.

Kun väliaikainen kielto on asetettu, kysy-
mys 23 §:ssä tarkoitetun kiellon antamisesta 
on ratkaistava ensi tilassa. 

33 § 

Väliaikainen kielto 

Jos on ilmeistä, että kulutustavara tai ku-
luttajapalvelu on 10 §:n 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla terveydelle vaarallinen eikä 
vaaraa muilla tavoin voida estää, valvontavi-
ranomainen voi määrätä 34 §:ssä tarkoitetun 
kiellon väliaikaisena asian selvittämisen 
ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa, kun-
nes asia lopullisesti ratkaistaan. 

Lääninhallituksen ja kunnan valvontavi-
ranomaisen on saatettava väliaikaista kieltoa 
koskeva päätöksensä Kuluttajaviraston rat-
kaistavaksi heti, mutta kuitenkin viimeistään 
seitsemän päivän kuluessa päätöksen tekemi-
sestä. Kuluttajaviraston on ensi tilassa rat-
kaistava kysymys 34 §:ssä tarkoitetun kiellon 
antamisesta sekä omalta osaltaan huolehdit-
tava, että asiassa tarvittavat selvitykset teh-
dään viivytyksettä. 

23 § 
Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus on 

terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen: 
1) Kuluttajavirasto tai 12 §:ssä tarkoitettu 

muu viranomainen voi kieltää elinkeinonhar-
joittajaa valmistamasta tai suorittamasta sitä, 
pitämästä sitä kaupan, myymästä sitä tai luo-
vuttamasta sitä muutoin elinkeinotoiminnan 
yhteydessä, sekä kieltää muuta palvelun tar-
joajaa luovuttamasta sitä kuluttajiin rinnastet-
tavien henkilöiden käytettäväksi; Kuluttajavi-
rasto tai 12 §:ssä tarkoitettu muu viranomai-
nen voi samalla määrätä, että elinkeinonhar-
joittajan on tehokkaasti ja välittömästi pois-
tettava vaaralliset kulutustavarat markkinoil-
ta, sekä määrätä palveluksen tarjoavan elin-
keinonharjoittajan tai muun palvelun tarjo-
ajan huolehtimaan siitä, että vaarallisia kulut-

34 §

Kielto

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelu on 
10 §:ssä tarkoitetulla tavalla terveydelle tai 
omaisuudelle vaarallinen eikä vaaraa voida 
muilla tavoin estää, valvontaviranomainen
voi kieltää toiminnanharjoittajaa valmista-
masta, suorittamasta tai tarjoamasta sitä, 
tuomasta sitä maahan, pitämästä sitä kaupan 
tai luovuttamasta sitä. 

Valvontaviranomainen voi määrätessään 1 
momentissa tarkoitetun kiellon samalla mää-
rätä, että toiminnanharjoittajan on tehok-
kaasti ja välittömästi poistettava vaaralliset 
kulutustavarat markkinoilta, sekä määrätä 
palvelun tarjoavan toiminnanharjoittajan 
huolehtimaan siitä, että vaarallisia kuluttaja-
palveluita ei enää tarjota kuluttajille. 

Toiminnanharjoittajan on annettava kiellon 
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tajapalveluksia ei enää tarjota kuluttajille; se-
kä

2) tulliviranomainen voi kieltää kulutusta-
varan tai kuluttajapalveluksen suorittamisen 
yhteydessä käytettävän tavaran maahantuon-
nin.

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus 
taikka niistä annetut tiedot eivät ole tämän 
lain nojalla annettujen säännösten mukaisia, 
myös lääninhallitus tai kunnan valvontavi-
ranomainen voi määrätä 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetun kiellon tai antaa siinä tar-
koitetun määräyksen. Tulliviranomainen voi 
tässä tapauksessa kieltää kulutustavaran tai 
kuluttajapalveluksen suorittamisen yhteydes-
sä käytettävän tavaran maahantuonnin. 

Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun 
tarjoajan on annettava kiellon määränneelle 
valvontaviranomaiselle tämän määräämässä 
ajassa selvitys siitä, millä tavoin hän on toi-
meenpannut tässä pykälässä tarkoitettuun 
kieltoon liitetyn määräyksen, jonka mukaan 
kulutustavarat on poistettava markkinoilta tai 
huolehdittava siitä, että vaarallisia kuluttaja-
palveluksia ei enää tarjota kuluttajille. 

määränneelle valvontaviranomaiselle tämän 
määräämässä ajassa selvitys siitä, millä ta-
voin hän on toimeenpannut tässä pykälässä 
tarkoitetun kieltoon liitetyn määräyksen. 

35 §

Toiminnan keskeyttäminen 

Jos on ilmeistä, että kulutustavara tai ku-
luttajapalvelu on 10 §:n 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla terveydelle vaarallinen ja 
jos vaara on välitön eikä sitä voida muuten 
estää, valvontaviranomaisella on oikeus tar-
vittaessa heti keskeyttää toiminta siltä osin 
kuin se on välttämätöntä vaaran torjumisek-
si.

Jos asiassa ei ole annettu 32–34 §:ssä tar-
koitettua päätöstä, asia on toiminnan kes-
keyttämisen jälkeen ratkaistava ensi tilassa. 

Lääninhallituksen ja kunnan valvontavi-
ranomaisen on saatettava toiminnan keskeyt-
tämistä koskeva päätöksensä Kuluttajaviras-
ton ratkaistavaksi heti, mutta kuitenkin vii-
meistään seitsemän päivän kuluessa päätök-
sen tekemisestä. Kuluttajaviraston on ensi ti-
lassa ratkaistava asia sekä omalta osaltaan 
huolehdittava, että asiassa tarvittavat selvi-
tykset tehdään viivytyksettä. 
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36 §

Toimenpiteen teettäminen 

Jos on ilmeistä, että kulutustavara tai ku-
luttajapalvelu on 10 §:n 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla terveydelle vaarallinen ja 
jos vaara on välitön eikä sitä voida muuten 
estää, valvontaviranomaisella on oikeus tar-
vittaessa teettää vaaran poistamiseksi vält-
tämättömät toimenpiteet toiminnanharjoitta-
jan kustannuksella. 

Lääninhallituksen ja kunnan valvontavi-
ranomaisen on saatettava toimenpiteen teet-
tämistä koskeva päätöksensä Kuluttajaviras-
ton ratkaistavaksi heti, mutta kuitenkin vii-
meistään seitsemän päivän kuluessa päätök-
sen tekemisestä. Kuluttajaviraston on ensi ti-
lassa ratkaistava asia sekä omalta osaltaan 
huolehdittava, että asiassa tarvittavat selvi-
tykset tehdään viivytyksettä. 

25 § 
Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus voi 

aiheuttaa vakavan terveysvaaran, Kuluttajavi-
rasto ja tulliviranomainen voivat 23 §:ssä tar-
koitetun kiellon lisäksi kieltää sen tai kulutta-
japalveluksen suorittamisen yhteydessä käy-
tetyn tavaran maastaviennin tai kuljettamisen 
maan kautta. 

Kuluttajavirasto voi määrätä 1 momentissa 
tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena, jos on 
ilmeistä, että kulutustavarasta tai muusta 
momentissa tarkoitetusta tavarasta voi aiheu-
tua välitöntä vaaraa terveydelle. 

37 § 

Maastaviennin kieltäminen 

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelu on 
10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ter-
veydelle vaarallinen ja vaara on vakava, Ku-
luttajavirasto tai tulliviranomainen voi kiel-
tää kulutustavaran tai kuluttajapalvelun suo-
rittamisen yhteydessä käytetyn tavaran maas-
taviennin tai kuljettamisen maan kautta. 

Kuluttajavirasto voi määrätä 1 momentissa 
tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena, jos on 
ilmeistä, että kulutustavarasta tai muusta 
momentissa tarkoitetusta tavarasta voi aiheu-
tua välitöntä vaaraa terveydelle. 

26 § 
Jos 22–25 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja 

määräyksiä ei voida pitää riittävinä, Kulutta-
javirasto tai tulliviranomainen taikka 12 §:ssä 
tarkoitettu muu viranomainen voi määrätä 
elinkeinonharjoittajan tai muun palvelun tar-
joajan hallussa olevan tavaran taikka 27 tai 

38 §

Hävittämismääräys

Jos 32–37 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja 
määräyksiä ei voida pitää riittävinä, Kulutta-
javirasto tai tulliviranomainen taikka 17 §:ssä 
tarkoitettu muu viranomainen voi määrätä 
toiminnanharjoittajan hallussa olevan tava-
ran taikka 39 tai 40 §:n nojalla kuluttajan
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28 §:n nojalla kuluttajan elinkeinonharjoitta-
jalle palauttaman tavaran hävitettäväksi tai, 
jos tätä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi, 
määrätä, miten tavaran suhteen muutoin on 
meneteltävä. 

toiminnanharjoittajalle palauttaman tavaran 
hävitettäväksi tai, jos tätä ei katsota tarkoi-
tuksenmukaiseksi, määrätä, miten tavaran 
suhteen muutoin on meneteltävä. 

27 § 
Kun Kuluttajavirasto tai 12 §:ssä tarkoitettu 

muu viranomainen on 23 §:n nojalla määrän-
nyt kulutustavaraa koskevan kiellon, se voi 
määrätä elinkeinonharjoittajan ryhtymään 
toimenpiteisiin, jotka koskevat jo kuluttajan 
hallussa olevaa kulutustavaraa ja joiden nojal-
la kulutustavaraan liittyvä vahingonvaara 
voidaan torjua ja kuluttajan oikeudellinen 
asema turvata. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla määräyk-
sellä elinkeinonharjoittaja voidaan velvoittaa: 

1) korjaamaan tavara niin, että sen raken-
teessa tai koostumuksessa olevasta viasta tai 
puutteesta taikka siitä annetuista totuudenvas-
taisista tai harhaanjohtavista tai puutteellisista 
tiedoista aiheutuva vaara poistuu (korjaami-
nen);

2) ottamaan takaisin kuluttajalta tavara, jo-
ka on 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 
vaarallinen, sekä antamaan sen tilalle saman-
laisen tai samankaltaisen tavaran, joka ei ole 
vaarallinen (vaihto); taikka 
purkamaan kauppa (kaupan purku).

Kuluttajavirasto tai 12 §:ssä tarkoitettu muu 
viranomainen voi antaa 1 momentissa tarkoi-
tetun määräyksen myös, jos 23 §:ssä tarkoi-
tettua kieltoa ei voida määrätä sen vuoksi, et-
tä kysymyksessä olevia kulutustavaroita ei 
ole enää elinkeinonharjoittajan hallussa, ja jos 
määräyksen antamiseen on painavia syitä. 

39 § 

Kulutustavaroita koskeva palautusmenette-
lymääräys

Kun Kuluttajavirasto tai 17 §:ssä tarkoitettu 
muu viranomainen on 34 §:n nojalla määrän-
nyt kulutustavaraa koskevan kiellon, se voi 
määrätä toiminnanharjoittajan ryhtymään 
toimenpiteisiin kuluttajan hallussa olevaan 
kulutustavaraan liittyvän vahingonvaaran 
torjumiseksi ja kuluttajan oikeudellisen ase-
man turvaamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla määräyk-
sellä toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa: 

1) korjaamaan tavara niin, että sen raken-
teessa tai koostumuksessa olevasta viasta tai 
puutteesta taikka siitä annetuista totuuden-
vastaisista tai harhaanjohtavista tai puutteel-
lisista tiedoista taikka harhaanjohtavasta ul-
komuodosta aiheutuva vaara poistuu (kor-
jaaminen);

2) ottamaan takaisin kuluttajalta tavara, jo-
ka on 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla vaarallinen, sekä antamaan sen tilalle 
samanlaisen tai samankaltaisen tavaran, joka 
ei ole vaarallinen (vaihto); taikka 

3) purkamaan kauppa (kaupan purku).
Kuluttajavirasto tai 17 §:ssä tarkoitettu 

muu viranomainen voi antaa 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen myös, jos 34 §:ssä 
tarkoitettua kieltoa ei voida määrätä sen 
vuoksi, että kysymyksessä olevia kulutusta-
varoita ei ole enää toiminnanharjoittajan hal-
lussa, ja jos määräyksen antamiseen on pai-
navia syitä. 

28 § 
Kun Kuluttajavirasto tai 12 §:ssä tarkoitettu 

muu viranomainen on 23 §:n nojalla määrän-

40 § 

Kuluttajapalveluja koskeva palautusmenette-
lymääräys

Kun Kuluttajavirasto tai 17 §:ssä tarkoitettu 
muu viranomainen on 34 §:n nojalla määrän-
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nyt kuluttajapalvelusta koskevan kiellon, se 
voi määrätä elinkeinonharjoittajan tai muun 
palvelun tarjoajan ryhtymään toimenpiteisiin, 
jotka koskevat jo kuluttajan hallussa olevaa 
kuluttajapalvelusta ja joiden nojalla kulutta-
japalvelukseen liittyvä vahingonvaara voi-
daan torjua ja kuluttajan oikeudellinen asema 
turvata.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla määräyk-
sellä elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun 
tarjoaja voidaan velvoittaa: 

1) korjaamaan palvelus niin, että sen suorit-
tamistavassa tai sen suorittamisen yhteydessä 
käytettävän tavaran rakenteessa tai koostu-
muksessa olevasta viasta tai puutteesta taikka 
siitä annetuista totuudenvastaisista, harhaan-
johtavista tai puutteellisista tiedoista aiheutu-
va vaara poistuu (korjaaminen); taikka 

2) purkamaan kuluttajapalvelusta koskeva 
sopimus (sopimuksen purku).

Kuluttajavirasto tai 12 §:ssä tarkoitettu muu 
viranomainen voi antaa 1 momentissa tarkoi-
tetun määräyksen myös, jos 23 §:ssä tarkoi-
tettua kieltoa ei voida määrätä sen vuoksi, et-
tä elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun tar-
joaja ei enää suorita kysymyksessä olevia ku-
luttajapalveluksia, ja jos määräyksen antami-
seen on painavia syitä. 

nyt kuluttajapalvelua koskevan kiellon, se 
voi määrätä toiminnanharjoittajan ryhtymään 
toimenpiteisiin kuluttajan hallussa olevaan 
kuluttajapalveluun liittyvän vahingonvaaran 
torjumiseksi ja kuluttajan oikeudellisen ase-
man turvaamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla määräyk-
sellä toiminnanharjoittajan voidaan velvoit-
taa:

1) korjaamaan palvelu niin, että sen suorit-
tamistavassa tai sen suorittamisen yhteydessä 
käytettävän tavaran rakenteessa tai koostu-
muksessa olevasta viasta tai puutteesta taikka 
siitä annetuista totuudenvastaisista, harhaan-
johtavista tai puutteellisista tiedoista aiheutu-
va vaara poistuu (korjaaminen); taikka 

2) purkamaan kuluttajapalvelua koskeva 
sopimus (sopimuksen purku).

Kuluttajavirasto tai 17 §:ssä tarkoitettu 
muu viranomainen voi antaa 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen myös, jos 34 §:ssä 
tarkoitettua kieltoa ei voida määrätä sen 
vuoksi, että toiminnanharjoittajan ei enää 
suorita kysymyksessä olevia kuluttajapalve-
luita, ja jos määräyksen antamiseen on pai-
navia syitä. 

29 § 
Sen lisäksi, mitä 27 ja 28 §:ssä säädetään, 

kuluttajan sekä tavaran tai palveluksen myy-
neen elinkeinonharjoittajan tai muun palvelun 
tarjoajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskee, 
mitä kuluttajansuojalaissa (38/1978) ja kaup-
palaissa (355/1987) sekä niiden nojalla sääde-
tään. Kuluttaja on kuitenkin oikeutettu saa-
maan hyväkseen 27 ja 28 §:ssä tarkoitetun 
määräyksen mukaisen oikaisutoimenpiteen, 
vaikka hän ei olisi tehnyt virheilmoitusta eikä 
voisi palauttaa tavaraa tai palvelusta olennai-
sesti muuttamattomana tai vähentymättömä-
nä.

41 § 

Kuluttajan oikeudet palautusmenettelyn yh-
teydessä

Sen lisäksi, mitä 39 ja 40 §:ssä säädetään, 
kuluttajan sekä tavaran tai palveluksen myy-
neen toiminnanharjoittajan oikeuksia ja vel-
vollisuuksia koskee, mitä kuluttajansuojalais-
sa (38/1978) ja kauppalaissa (355/1987) sekä 
niiden nojalla säädetään. Kuluttaja on kui-
tenkin oikeutettu saamaan hyväkseen 39 ja 
40 §:ssä tarkoitetun määräyksen mukaisen 
oikaisutoimenpiteen, vaikka hän ei olisi teh-
nyt virheilmoitusta eikä voisi palauttaa tava-
raa tai palvelusta olennaisesti muuttamatto-
mana tai vähentymättömänä. 
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30 § 
Valvontaviranomainen, joka on määrännyt 

23 tai 24 §:ssä tarkoitetun kiellon taikka an-
tanut 27 tai 28 §:ssä tarkoitetun määräyksen,
voi velvoittaa elinkeinonharjoittajan tai muun 
palvelun tarjoajan tiedottamaan valvontavi-
ranomaisen asettamassa määräajassa ja mää-
räämällä tavalla kiellosta tai määräyksestä, 
tavaraan tai palvelukseen taikka niiden käyt-
tämiseen liittyvästä vaarasta ja kuluttajien oi-
keuksista. Tiedottamista koskeva määräys 
voidaan antaa myös silloin, kun 23 §:ssä tar-
koitettua kieltoa ei voida määrätä sen vuoksi, 
että kysymyksessä olevia kulutustavaroita ei 
ole enää elinkeinonharjoittajan hallussa taik-
ka että elinkeinonharjoittaja tai muun palve-
lun tarjoaja ei enää suorita kysymyksessä 
olevia kuluttajapalveluksia, ja kun tiedotta-
misvelvoitteen asettamiselle on painavia syi-
tä.

42 § 

Tiedottaminen 

Valvontaviranomainen voi velvoittaa toi-
minnanharjoittajan tiedottamaan valvontavi-
ranomaisen asettamassa määräajassa ja mää-
räämällä tavalla kiellosta tai määräyksestä ja 
tavaraan tai palveluun taikka niiden käyttä-
miseen liittyvästä 10 §:ssä tarkoitetusta vaa-
rasta sekä kuluttajien oikeuksista. 

Valvontaviranomainen voi toiminnanhar-
joittajan kustannuksella tiedottaa 1 momen-
tissa tarkoitetuista asioista, jos toiminnan-
harjoittaja ei ole noudattanut viranomaisen 
antamaa määräystä tai jos kiireellisyyden 
vuoksi tällaiseen tiedottamiseen on painavia 
syitä.

31 § 
Valvontaviranomaisen 22–30 §:n nojalla 

määräämää kieltoa tai antamaa määräystä on 
tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisistä 
syistä ole tarpeetonta. 

Valvontaviranomainen voi asettaa 5 §:ssä 
tarkoitettujen tietojen antamisen sekä 16 §:ssä 
tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden ja asia-
kirjojen esittämisvelvollisuuden noudattami-
sen tehosteeksi uhkasakon. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun uhka-
sakon tuomitsee maksettavaksi hallinto-
oikeus.

43 § 

Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttä-
misuhka

Valvontaviranomainen voi tehostaa 32 §:n 
1 momentin, 33–34 §:n, 37—40 §:n ja 42 §:n 
nojalla annettua määräystä tai kieltoa uh-
kasakolla tai teettämis- tai keskeyttämisuhal-
la. Uhkasakkoa sekä teettämis- ja keskeyttä-
misuhkaa koskevissa asioissa noudatetaan 
muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) 
säädetään.

Valvontaviranomainen voi asettaa 9 §:ssä
tarkoitettujen tietojen antamisvelvollisuuden, 
26 §:ssä tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden 
ja asiakirjojen esittämisvelvollisuuden sekä 
32 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräyksen 
noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun uhka-
sakon tuomitsee maksettavaksi hallinto-
oikeus.
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32 § 
Poliisin on annettava valvontaviranomaisil-

le tässä laissa tai sen nojalla säädettyjen teh-
tävien suorittamiseksi virka-apua. 

7 Luku 

Erinäiset säännökset 

44 § 

Virka-apu

Poliisin on annettava valvontaviranomaisil-
le tässä laissa tai sen nojalla säädettyjen teh-
tävien suorittamiseksi virka-apua. 

33 § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netussa laissa (621/1999) säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä tämän lain mukai-
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja salassapito-
velvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja saa 
luovuttaa valvontaviranomaiselle valvonta-
tehtävää varten sekä syyttäjä- ja poliisiviran-
omaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

45 § 

Oikeus luovuttaa salassa pidettäviä tietoja 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä tämän lain mukai-
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja salassapito-
velvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja saa 
luovuttaa valvontaviranomaiselle valvonta-
tehtävää varten sekä syyttäjä- ja poliisiviran-
omaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

34 § 
Edellä 24 §:n nojalla annettuun päätökseen 

väliaikaisesta kiellosta sekä 31 §:n nojalla 
annettuun uhkasakon asettamista koskevaan 
päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta 
valittamalla.  

Kunnan viranhaltijan tämän lain nojalla an-
tamaan päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oi-
keus saattaa päätös 11 §:ssä tarkoitetun lauta-
kunnan tai muun toimielimen käsiteltäväksi. 
Vaatimus päätöksen oikaisemisesta on tehtä-
vä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianomainen on saanut päätöksestä tiedon. 
Päätökseen on liitettävä ohjeet oikaisuvaati-
muksen tekemisestä. Oikaisuvaatimus on kä-
siteltävä viipymättä. 

Edellä 11 §:ssä tarkoitetun kunnan lauta-
kunnan tai muun toimielimen tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen haetaan muutosta 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetyssä

46 § 

Muutoksenhaku

Edellä 16 §:n, 33 §:n tai 43 §:n nojalla an-
nettuun päätökseen ei saa erikseen hakea 
muutosta valittamalla. Myöskään kunnan 
valvontaviranomaisen tai lääninhallituksen 
35—36 §:n nojalla antamaan päätökseen ei 
saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 

Kunnan viranhaltijan tämän lain nojalla an-
tamaan päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Päätökseen tyytymättömällä on 
oikeus saattaa päätös 15 §:ssä tarkoitetun 
lautakunnan tai muun toimielimen käsiteltä-
väksi, paitsi milloin viranhaltija on hänelle 
15 §:n mukaisesti siirretyn toimivallan nojal-
la antanut 33, 35 tai 36 §:ssä tarkoitetun 
päätöksen. Vaatimus päätöksen oikaisemi-
sesta on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kulu-
essa siitä, kun asianomainen on saanut pää-
töksestä tiedon. Päätökseen on liitettävä oh-
jeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Oi-
kaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. 
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järjestyksessä valittamalla hallinto-oikeuteen 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista.

Edellä 15 §:ssä tarkoitettua valvontasuunni-
telmaa koskevaan kunnan päätökseen haetaan 
muutosta noudattaen, mitä muutoksenhausta 
kuntalaissa (365/1995) säädetään. Valvonta-
suunnitelmaa koskeva päätös saadaan muu-
toksenhausta huolimatta panna täytäntöön, 
jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

Muutoksenhausta on muutoin voimassa, 
mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Edellä 15 §:ssä tarkoitetun kunnan lauta-
kunnan tai muun toimielimen tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen haetaan muutosta 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetys-
sä järjestyksessä valittamalla hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista.

Edellä 21 §:ssä tarkoitettua valvontasuun-
nitelmaa koskevaan kunnan päätökseen hae-
taan muutosta noudattaen, mitä muutoksen-
hausta kuntalaissa (365/1995) säädetään. 
Valvontasuunnitelmaa koskeva päätös saa-
daan muutoksenhausta huolimatta panna täy-
täntöön, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. 

Muutoksenhausta on muutoin voimassa, 
mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

36 § 
Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla 

annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä 
terveysrikoksesta säädetään rikoslain 44 lu-
vun 1 §:ssä. 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta rikkoo 22–30 §:ssä tarkoitettua kieltoa 
tai määräystä, on tuomittava, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, tuoteturvallisuusrikkomuksesta sak-
koon.

Se, joka rikkoo 22–30 §:n nojalla määrät-
tyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai mää-
räystä, voidaan jättää tuomitsematta rangais-
tukseen samasta teosta. 

48 § 

Rangaistussäännökset

Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä 
terveysrikoksesta säädetään rikoslain 44 lu-
vun 1 §:ssä. 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta rikkoo 32–42 §:ssä tarkoitettua 
kieltoa tai määräystä, on tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, tuoteturvallisuusrikkomuksesta
sakkoon.

Se, joka rikkoo 32–42 §:n nojalla määrät-
tyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai mää-
räystä, voidaan jättää tuomitsematta rangais-
tukseen samasta teosta. 

37 § 
Kunnan tämän lain nojalla järjestämään 

toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annettua lakia (733/1992), jollei lailla toisin 
säädetä.

49 § 

Valtionapusäännös

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään 
toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annettua lakia (733/1992), jollei lailla toisin 
säädetä.
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38 § 
Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä 

toimii tuoteturvallisuusasiain neuvottelukun-
ta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata tuo-
teturvallisuuslainsäädännön soveltamista ja 
sen valvontaa, antaa lausuntoja sekä tehdä 
esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja sen 
valvonnan kehittämiseksi samoin kuin käsi-
tellä muita tämän lain täytäntöönpanoon sekä 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuuden kehittämiseen liittyviä asioita. 
Neuvottelukunnan tulee myös suunnitella 
toimenpiteitä tarpeellisen yhteistyön järjestä-
miseksi elintarvikevalvontaa, työsuojelua, pe-
lastustointa, standardisointia, tutkimusta ja 
testausta sekä muita kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuuteen liittyviä asi-
oita käsittelevien kanssa. 

50 § 

Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta 

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä 
toimii tuoteturvallisuusasiain neuvottelukun-
ta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata 
tuoteturvallisuuslainsäädännön soveltamista 
ja sen valvontaa, antaa lausuntoja sekä tehdä 
esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja sen 
valvonnan kehittämiseksi samoin kuin käsi-
tellä muita tämän lain täytäntöönpanoon sekä 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen tur-
vallisuuden kehittämiseen liittyviä asioita. 
Neuvottelukunnan tulee myös suunnitella 
toimenpiteitä tarpeellisen yhteistyön järjes-
tämiseksi ympäristöterveydenhuoltoa, työ-
suojelua, pelastustointa, poliisitointa, stan-
dardisointia, tutkimusta ja testausta sekä mui-
ta kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen
turvallisuuteen liittyviä asioita käsittelevien 
kanssa.

39 § 
Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukuntaan 

kuuluu valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan määräämä puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja sekä enintään kahdeksantoista 
muuta jäsentä. Varapuheenjohtajalle ja muul-
le jäsenelle valtioneuvosto määrää henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajan sekä va-
rapuheenjohtajan ja kuuden muun jäsenen ja 
heidän varajäsentensä tulee olla henkilöitä, 
joiden ei voida katsoa edustavan elinkeinon-
harjoittajien tai kuluttajien etuja. Näistä vä-
hintään neljän jäsenen ja heidän varajäsenten-
sä tulee olla perehtyneitä kulutustavaroiden 
turvallisuuteen liittyviin tutkimus- tai tarkas-
tustehtäviin. Kuusi jäsentä ja heidän vara-
jäsenensä määrätään palkansaajien ja kulutta-
jien sekä kuusi jäsentä ja heidän varajäsenen-
sä elinkeinonharjoittajien olosuhteisiin pereh-
tyneistä henkilöistä. 

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen 

51 § 

Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunnan 
kokoonpano

Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukuntaan 
kuuluu valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan määräämä puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja sekä enintään kahdeksantoista 
muuta jäsentä. Varapuheenjohtajalle ja muul-
le jäsenelle valtioneuvosto määrää henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajan sekä va-
rapuheenjohtajan ja kuuden muun jäsenen ja 
heidän varajäsentensä tulee olla henkilöitä, 
joiden ei voida katsoa edustavan toiminnan-
harjoittajien tai kuluttajien etuja. 

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen 
eroaa kesken toimikautensa, työ- ja elinkei-
noministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tai va-
rajäsenen ottaen huomioon, mitä 2 momen-
tissa säädetään. 
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eroaa kesken toimikautensa, kauppa- ja teolli-
suusministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tai va-
rajäsenen ottaen huomioon, mitä 2 momentis-
sa säädetään. 

40 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 

kulutustavaroille ja kuluttajapalveluksille ase-
tettavista vaatimuksista terveyden ja omai-
suuden suojaamiseksi. 

52 § 

Asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
kulutustavaroille ja kuluttajapalveluille ase-
tettavista vaatimuksista terveyden ja omai-
suuden suojaamiseksi. 

41 § 
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä helmi-

kuuta 2004. 
Lain 14, 15, 20 ja 21 §:n säännökset val-

vonnasta perittävistä maksuista tulevat kui-
tenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. 

Tällä lailla kumotaan 12 päivänä joulukuuta 
1986 annettu tuoteturvallisuuslaki (914/1986) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
Jos muualla lainsäädännössä viitataan tuote-
turvallisuuslakiin, tämän lain voimaan tultua 
sovelletaan tuoteturvallisuuslain asemesta 
tämän lain säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Kumotun tuoteturvallisuuslain nojalla anne-
tut säädökset ja määräykset jäävät edelleen 
voimaan, kunnes niistä tämän lain nojalla toi-
sin säädetään. 

53 § 

Voimaantulosäännökset 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20  . 

Lain 6 ja 7 §:n säännökset ilmoitusvelvolli-
suudesta ja turvallisuusasiakirjan laatimis-
velvollisuudesta tulevat kuitenkin voimaan  
päivänä     kuuta 20  . Palvelun tarjoajien, 
jotka tarjoavat 6 §:n mukaisia palveluita lain 
voimaantullessa, tulee tehdä ilmoitus ja laa-
tia turvallisuusasiakirja vuoden kuluessa tä-
män lain voimaantulosta. 

Viranhaltija, joka toimii tuoteturvallisuus-
valvonnan tehtävissä tämän lain voimaan tul-
lessa, on kelpoinen toimimaan tuoteturvalli-
suusvalvonnan tehtävissä sen estämättä, mitä 
30 §:ssä säädetään. 

Tällä lailla kumotaan 30 päivänä tammi-
kuuta 2004 annettu laki kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 
(75/2004) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. Jos muualla lainsäädännössä viita-
taan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta annettuun lakiin, tämän 
lain voimaan tultua sovelletaan mainitun lain
asemesta tämän lain säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Kumotun kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta annetun lain no-
jalla annetut säädökset ja määräykset jäävät 
edelleen voimaan, kunnes niistä tämän lain 
nojalla toisin säädetään. 



107

Liite 3 

Valtioneuvoston asetus 
eräitä kuluttajapalveluksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta ja turvallisuusasiakirjasta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, 
säädetään kuluttajaturvallisuuslain (  /200 ) 6, 7 ja 52 §:n nojalla: 

1 § 

Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan tarkempia 
säännöksiä kuluttajaturvallisuuslain 6 §:ssä 
tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuudesta ja 
7 §:ssä tarkoitetusta turvallisuusasiakirjasta. 

2 § 

Ilmoitus ja sen sisältö 

Kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n mukainen 
ilmoitus on tehtävä kirjallisesti sen kunnan 
valvontaviranomaiselle, jonka alueella palve-
lua aiotaan tarjota. 

Ilmoituksesta on käytävä ilmi: 
1) palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja 

yhteystiedot; 
2) palvelun suorituspaikka; 
3) palvelun kuvaus; 
4) palveluun liittyvät merkittävimmät riskit 

ja toimenpiteet niihin varautumiseksi; sekä 
5) tieto turvallisuusasiakirjan laatimisesta 

ja viimeisimmästä päivittämisestä. 

3 § 

Ilmoituksen käsittely 

Kunnan valvontaviranomaisen on käsitel-
tävä ilmoitus viivytyksettä ja toimittava pal-
velun tarjoajalle vastaanottokirje. 

4 §

Turvallisuusasiakirjan laatiminen 

Turvallisuusasiakirjan on oltava riittävän 
kattava ja yksityiskohtainen ottaen huomioon 
toiminnan luonne ja laajuus. 

Turvallisuusasiakirja on pidettävä ajan ta-
salla. Palvelun tarjoajan on varmistauduttava 
siitä, että palvelun tarjoamisessa mukana 
olevat henkilöt tuntevat turvallisuusasiakirjan 
sisällön. Tarvittaessa palvelun tarjoajan on 
järjestettävä palvelun tarjoamisessa mukana 
oleville henkilöille koulutusta.  

Palvelun tarjoaja, joka tarjoaa erilaisia pal-
veluja taikka samaa palvelua useammassa eri 
paikassa, voi laatia tällaisille palveluille yh-
den yhteisen turvallisuusasiakirjan, jossa tar-
peen mukaan esitetään kunkin erillisen pal-
velun turvallisuusasioihin liittyvät erityispiir-
teet. Tämä ei kuitenkaan saa heikentää tur-
vallisuussuunnittelun yksityiskohtaisuutta, 
käytäntöön viemistä ja ajantasaisena pitämis-
tä verrattuna siihen, että kullekin palvelulle 
olisi laadittu omat palvelukohtaiset turvalli-
suusasiakirjat. 

Turvallisuusasiakirja on näytettävä ja toi-
mitettava valvontaviranomaiselle tämän sitä 
pyytäessä. 

5 § 

Turvallisuusasiakirjan sisältö 

Turvallisuusasiakirjassa on selvitettävä, 
jollei se ole erityisestä syystä kyseisen palve-
lun osalta tarpeetonta: 

1) turvallisuusasioista vastaavat henkilöt; 
2) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden 

mahdolliset seuraukset; 
3) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemi-

seksi;
4) ohjeet erilaisia 2 kohdan mukaisesti en-

nakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkoti-
lanteita varten; 

5) palvelun tarjoamisessa mukana olevien 
henkilöiden turvallisuusasioihin liittyvä pe-
rehdyttäminen ja kouluttaminen sekä mah-
dolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset; 
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6) palvelussa mahdollisesti käytettävät ti-
lat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet, henki-
lönsuojaimet ja muu tarpeisto sekä niitä kos-
kevat vaatimukset mukaan lukien niiden 
huolto ja kunnossapito; 

7) palvelun tarjoamiseen mahdollisesti liit-
tyvät olosuhderajoitukset; 

8) palvelussa erilaisissa olosuhteissa turval-
lisuuden kannalta suurin mahdollinen yhtäai-
kainen asiakasmäärä; 

9) palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden 
henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi 
tarpeelliset toimenpiteet; 

10) miten erilaiset onnettomuus-, vaara- ja 
vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin kerät-
tyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoi-
minnan kehittämisessä; 

11) menettely kuluttajaturvallisuuslain 
8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden nou-
dattamiseksi; 

12) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot 
saatetaan palvelun tarjoamisessa mukana 
olevien henkilöiden tietoon; sekä 

13) miten kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta annettavista tie-
doista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(613/2004) säädetyt tiedot annetaan palve-
luun osallistuville ja tarvittaessa palvelun 
vaikutuspiirissä oleville. 

Turvallisuusasiakirjassa on tarpeen mukaan 
otettava huomioon myös kohteen tavanomai-
sesta poikkeava käyttö. 

6 § 

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan   päivänä     
kuuta 20  . 

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin 
toimenpiteisiin. 
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Bilaga 4 

Lag
om konsumentsäkerhet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att 
1) säkerställa att konsumtionsvaror och 

konsumenttjänster är säkra, 
2) förebygga sådan fara för hälsa och egen-

dom som förorsakas av konsumtionsvaror 
och konsumenttjänster, 

3) när en fara uppstår, säkerställa att en så-
dan fara kan elimineras på ett tillräckligt ef-
fektivt sätt, 

4) säkra en högklassig produktsäkerhetstill-
syn, samt 

5) för sin del förbättra verksamhetsbeting-
elserna för verksamhetsutövare. 

2 § 

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på  
1) konsumtionsvaror som tillverkas, salu-

förs, säljs, eller på annat sätt överlåts eller 
importeras, exporteras eller transporteras ge-
nom landet samt 

2) konsumtionstjänster som tillhandahålls, 
utförs, saluförs, säljs eller på annat sätt över-
låts.

3 § 

Definitioner

I denna lag avses med 
1) konsumtionsvaror sådana varor som är 

avsedda att användas för eller som i väsentlig 
omfattning används för enskild konsumtion, 

2) konsumenttjänster sådana tjänster som 
är avsedda att användas för eller som i vä-

sentlig omfattning används för enskild kon-
sumtion, 

3) varuleverantör fysisk person eller en-
skild eller offentlig juridisk person som till-
verkar, importerar, exporterar, transporterar 
genom landet, saluför, tillhandahåller, säljer 
eller på annat sätt överlåter eller förmedlar 
konsumtionsvaror, 

4) tjänsteleverantör fysisk person eller en-
skild eller offentlig juridisk person som utför, 
saluför, tillhandahåller, säljer eller på annat 
sätt överlåter eller förmedlar konsumenttjäns-
ter,

5) verksamhetsutövare varuleverantör eller 
tjänsteleverantör,  

6) riskbedömning identifiering av faror 
samt bedömning av riskernas omfattning och 
deras betydelse med tanke på säkerheten, 
samt med 

7) tillsynsmyndigheter myndigheter som 
avses i 12—15 § samt i 17 §. 

Med varuleverantör enligt 1 mom. 3 punk-
ten och med tjänsteleverantör enligt 4 punk-
ten avses dock inte i denna lag en fysisk per-
son till den del varor överlåts eller tjänster 
tillhandahålls i annan verksamhet än när-
ingsverksamhet. 

Med tjänsteleverantör enligt 1 mom. 4 
punkten avses dock inte i denna lag en all-
männyttig förening till den del den tillhanda-
håller sina medlemmar tjänster i annan verk-
samhet än näringsverksamhet. 

4 § 

Lagens subsidiaritet 

Lagen tillämpas på konsumtionsvaror och 
konsumenttjänster till den del det inte i annan 
lagstiftning föreskrivs att minst samma sä-
kerhetsnivå skall uppnås när det gäller före-
byggande av sådana faror för hälsa och 
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egendom som varorna och tjänsterna medför. 

2 kap 

Verksamhetsutövarens skyldigheter 

5 § 

Omsorgsplikt

Verksamhetsutövare som avses i 3 § ska 
med iakttagande av sådan omsorg och yrkes-
skicklighet som betingas av omständigheter-
na säkerställa att konsumtionsvaran eller 
konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa 
eller egendom i fråga om konsumenter eller 
personer som kan jämställas med konsumen-
ter eller andra som berörs av tjänsten. Verk-
samhetsutövaren ska ha tillräckliga och kor-
rekta uppgifter om konsumtionsvarorna och 
konsumenttjänsterna och verksamhetsutöva-
ren ska bedöma vilka risker som är förenade 
med dessa. 

6 § 

Anmälningsskyldighet 

Tjänsteleverantören ska innan tillhandahål-
landet av en konsumenttjänst inleds göra en 
skriftlig anmälan till den kommunala till-
synsmyndigheten i fråga om följande tjäns-
ter:

1) nöjespark, familjepark, zoo, hus-
djurspark, tivoli eller cirkus, 

2) konditionssal, 
3) skidcenter eller annan motsvarande an-

läggning,
4) utomhuslekplats eller motsvarande in-

omhuslekplats, 
5) skateboardramp eller cyklingsplats av 

motsvarande typ, 
6) tjänster som består av äventyr, upplevel-

ser, turer i naturen eller andra evenemang 
som kan jämställas med dessa, 

7) klättercentrum, 
8) ridstall eller andra ridtjänster, 
9) kartingbana, 
10) simhall, utebassäng, spa eller badhotell 

med underhållning, 
11) badstrand eller vinterbadplats, 

12) tatuering, piercning eller andra tjänster 
för kroppsmodifiering, 

13) larmtelefon eller andra motsvarande 
tjänster samt 

14) evenemang som är förenade med en be-
tydande risk som, om risken realiseras, kan 
medföra fara för hälsa i fråga om konsumen-
ter eller personer som kan jämställas med 
konsumenter eller personer som berörs av 
tjänsten på grund av det stora antalet deltaga-
re eller annat särskilt skäl. 

Motsvarande anmälan ska göras också om 
en väsentlig ändring i en verksamhet som av-
ses i 1 mom. Byte av tjänsteleverantör ska 
anmälas till den kommunala tillsynsmyndig-
heten.

Närmare bestämmelser om anmälan och 
innehållet i den kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

7 § 

Säkerhetsdokument

En tjänsteleverantör som är skyldig att göra 
en anmälan enligt 6 § till tillsynsmyndighe-
ten ska dessutom upprätta ett säkerhetsdo-
kument för identifiering av faror och hanter-
ing av risker samt för informationen om des-
sa till de personer som deltar i tillhandahål-
landet av tjänsten med beaktande av tjänstens 
natur och omfattning. 

Om det ska upprättas en räddnings-, bered-
skaps- eller annan motsvarande plan för 
samma tjänst på basis av någon annan lag än 
den förevarande behöver säkerhetsdokumen-
tet enligt 1 mom. inte upprättas utan uppgif-
ter som motsvarar dem som lämnas i säker-
hetsdokumentet kan samlas i den plan som 
uppgörs på basis av annan lagstiftning. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
upprättandet av säkerhetsdokumentet kan ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

8 § 

Underrättande om farliga konsumtionsvaror 
eller konsumenttjänster 

Om en verksamhetsutövare får kännedom 
om eller med stöd av sin yrkesskicklighet 



111

och utgående från de uppgifter som verk-
samhetsutövaren förfogar över borde kunna 
sluta sig till att en konsumtionsvara eller 
konsumenttjänst medför fara för hälsa eller 
egendom i fråga om konsumenter, personer 
som kan jämställas med konsumenter eller 
andra som berörs av tjänsten, ska verksam-
hetsutövaren omedelbart underrätta tillsyns-
myndigheten om saken. Verksamhetsutöva-
ren ska samtidigt uppge vilka åtgärder som 
verksamhetsutövaren redan har vidtagit med 
tanke på faran såsom avbrytande av verk-
samheten eller avbrytande av distributionen 
eller bortdragande från marknaden av en far-
lig vara. 

Verksamhetsutövaren ska samarbeta med 
tillsynsmyndigheten för att avvärja faran när 
myndigheten ber om det. 

Närmare bestämmelser om den myndighet 
till vilken anmälan enligt 1 mom. ska göras 
och om anmälans form samt innehåll kan ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

9 § 

Utlämnande av uppgifter till konsumenter 

Verksamhetsutövaren ska lämna konsu-
menter och personer som kan jämställas med 
konsumenter på ett för dessa klart och be-
gripligt sätt de uppgifter som behövs för att 
dessa ska kunna bedöma de faror som är för-
enade med konsumtionsvaror och konsu-
menttjänster. Tillsynsmyndigheten kan kräva 
att verksamhetsutövare på ett lämpligt sätt 
förser konsumenterna med bruksanvisningar, 
instruktioner, varningar och andra uppgifter 
som behövs med tanke på avvärjande eller 
förebyggande av faror som är förenade med 
en vara eller tjänst. 

Närmare bestämmelser om lämnande av 
behövliga uppgifter om konsumtionsvaror 
och konsumenttjänster till konsumenter och 
personer som kan jämställas med konsumen-
ter kan utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

3 kap 

Överensstämmelse med kraven 

10 § 
Farliga och säkra konsumtionsvaror och 

konsumenttjänster 

Som farlig för hälsan betraktas 
1) en konsumtionsvara som kan orsaka 

skada, förgiftning, sjukdom eller annan risk 
för hälsan på grund av ett fel eller en brist i 
sin konstruktion eller sammansättning eller 
på grund av att osanna, vilseledande eller 
bristfälliga uppgifter lämnats om varan eller 
på grund av varans vilseledande utseende,  

2) en konsumenttjänst som kan orsaka ska-
da, förgiftning, sjukdom eller annan risk för 
hälsan på grund av ett fel eller en brist i an-
slutning till dess utförande eller på grund av 
ett fel eller en brist i konstruktionen eller 
sammansättningen hos en vara som används i 
samband med tjänsten eller på grund av att 
osanna, vilseledande eller bristfälliga uppgif-
ter lämnats om tjänsten. 

En konsumtionsvara ska anses vara farlig 
för egendom om den på grund av omständig-
heter som nämns i 1 mom. kan skada andra 
föremål eller annan egendom. En konsument-
tjänst ska anses vara farlig för egendom om 
den på grund av omständigheter som nämns i 
1 mom. kan skada egendom. 

En konsumtionsvara eller konsumenttjänst 
som inte är farlig på det sätt som avses 1 och 
2 mom. anses vara säker. 

11 § 

Kriterier för bedömning av överensstämmel-
se

En konsumtionsvara eller konsumenttjänst 
ska inte anses vara farlig för hälsa eller egen-
dom till den del den överensstämmer med 
sådana harmoniserade standarder till vilka 
hänvisningar offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning, om inte något an-
nat följer av 3 mom. 

När en konsumtionsvaras eller konsument-
tjänsts farlighet bedöms kan dessutom hän-
syn tas till 
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1) andra standarder än sådana internationel-
la eller nationella standarder om säkerhets-
frågor som avses i 1 mom., 

2) riktlinjer för bedömning av produktsä-
kerhet som fastställs i rekommendationer 
från Europeiska gemenskapernas kommis-
sion,

3) anvisningar och rekommendationer som 
tillsynsmyndigheterna givit, 

4) gällande uppförandekoder för produkt-
säkerhet,

5) den aktuella vetenskapliga och tekniska 
utvecklingsnivån. 

Även om en konsumtionsvara eller konsu-
menttjänst skulle uppfylla de kriterier enligt 
1 och 2 mom. som används vid bedömningen 
av överensstämmelse, kan tillsynsmyndighe-
ten meddela ett förbud eller åläggande som 
avses i 32 42 §, om det visar sig att varan 
eller tjänsten i fråga trots det medför fara för 
hälsa eller egendom. 

4 kap 

Tillsynsmyndigheter 

12 § 

Konsumentverket

Konsumentverket utövar tillsyn över efter-
levnaden av denna lag och de bestämmelser 
och beslut som har utfärdats med stöd av den 
samt planerar, styr och utvecklar övervak-
ningen. Konsumentverket ska också lämna 
de underrättelser till Europeiska gemenska-
pernas kommission som avses i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om 
allmän produktsäkerhet. 

I fråga om underrättelser till Europeiska 
gemenskapernas kommission angående åt-
gärder för att begränsa utsläppande på mark-
naden, saluföring och användning av produk-
ter som medför allvarlig risk föreskrivs sär-
skilt.

13 § 

Tullverket

Tullverket utövar tillsyn över efterlevnaden 
av denna lag och de bestämmelser och beslut 

som har utfärdats med stöd av den i fråga om 
konsumtionsvaror och varor som används i 
samband med konsumenttjänster 

1) vid import från länder utanför Europeis-
ka unionen, 

2) export och 
3) transportering genom landet. 
Dessutom utövar tullverket tillsyn över ef-

terlevnaden av denna lag och de bestämmel-
ser och beslut som har utfärdats med stöd av 
den i fråga om konsumtionsvaror och varor 
som används i samband med konsument-
tjänster vid lossning av varupartier i Finland 
och tillhörande lagring när varor levereras till 
Finland från Europeiska unionens medlems-
stater.

14 § 

Regional produktsäkerhetstillsyn 

Länsstyrelsen styr och övervakar produkt-
säkerhetstillsynen inom länet samt gör be-
dömningar av kommunernas planer för pro-
duktsäkerhetsövervakning och genomföran-
det av dessa. 

Dessutom utövar länsstyrelsen produktsä-
kerhetstillsyn inom länet för sin egen del. 

15 § 

Kommunal produktsäkerhetstillsyn 

Kommunen ska inom sitt område övervaka 
att denna lag och de bestämmelser och beslut 
som har utfärdats med stöd av den följs. I 
kommunen sköts dessa uppgifter av en 
nämnd eller något annat kollegialt organ som 
kommunen utser (kommunal tillsynsmyn-
dighet). Med tanke på en ändamålsenlig or-
ganisering av tillsynen ska kommunen sträva 
efter att sköta produktsäkerhetstillsynen vid 
behov tillsammans med en annan kommun 
eller en samkommun på ett sätt som anges i 
30 § och inom ett tillräckligt stort område 
(samarbetsområde för miljö- och hälsoskyd-
det). Vad som i denna lag föreskrivs om 
kommuner gäller också samkommuner och 
samarbetsområden för miljö- och hälsoskyd-
det.

Fullmäktige kan ge den kommunala till-
synsmyndigheten rätt att delegera behörighet 
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till en underlydande tjänsteinnehavare eller 
sektion, varvid dessa kan fatta beslut också 
om de administrativa tvångsmedel som avses 
i 32–36 § och 42 §. Den kommunala till-
synsmyndigheten har dock inte rätt att dele-
gera sin behörighet till en underlydande 
tjänsteinnehavare i fråga om godkännande av 
en övervakningsplan enligt 21 §. 

En kommun kan med en annan kommun 
eller en samkommun komma överens om att 
en uppgift som enligt denna lag ska skötas av 
kommunen eller dess myndighet och där be-
hörighet kan delegeras till en tjänsteinneha-
vare, anförtros en annan kommuns eller sam-
kommuns tjänsteinnehavare som sköter upp-
giften under tjänsteansvar. En samkommun 
kan ingå ett avtal som avses ovan med en an-
nan samkommun, om medlemskommunerna 
i samkommunen gett sitt samtycke. 

16 § 

Skyndsamma åtgärder 

I brådskande fall har en kommunal tjänste-
innehavare på vilken inte överförts den behö-
righet att använda administrativa tvångsme-
del som avses i 15 § i denna lag och som ut-
för uppgifter som ankommer på kommunen 
rätt att använda sådana administrativa 
tvångsmedel som avses i 32–36 §. 

Beslut enligt 32 eller 34 § som tjänsteinne-
havaren fattar med stöd av 1 mom. ska utan 
dröjsmål, dock senast inom sju dagar från det 
att beslutet fattats, föras till den kommunala 
produkttillsynsmyndigheten för behandling. 
Den kommunala tillsynsmyndigheten ska av-
göra ärendet så fort som möjligt. 

Beslut enligt 33 eller 35—36 § som tjänste-
innehavaren fattar med stöd av 1 mom. ska 
utan dröjsmål, dock senast inom sju dagar 
från det att beslutet fattats, föras till Konsu-
mentverket för behandling. Konsumentverket 
ska avgöra ärendet så fort som möjligt. 

17 § 

Övriga tillsynsmyndigheter 

En myndighet som med stöd av annan lag-
stiftning utövar tillsyn över säkerheten hos 

konsumtionsvaror och konsumenttjänster ska 
vid sin övervakning iaktta de bestämmelser i 
denna lag som gäller verksamhetsutövarnas 
skyldigheter samt tillsynsmyndigheternas be-
fogenheter och rättigheter, om inte den andra 
lagstiftning som avses ovan innehåller såda-
na bestämmelser genom vilka minst samma 
säkerhetsnivå ska uppnås. 

5 kap 

Produktsäkerhetstillsyn

18 § 

Skötseln av uppgifter och prioritetsordning 

Tillsynsmyndigheterna ska sköta sina upp-
gifter på ett så effektivt och utgående från 
riskbedömningen så ändamålsenligt sätt som 
möjligt. Om omständigheterna det fordrar 
ska en prioritering av uppgifterna göras. 

19 § 

Riksomfattande övervakningsprogram 

För styrning och samordning av verkstäl-
landet av tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag utarbetar Konsumentverket ett 
riksomfattande övervakningsprogram. I pro-
grammet ska definieras de kontroller som ska 
utföras och kontrollfrekvenser i fråga om oli-
ka typer av kontrollobjekt samt presenteras 
en riksomfattande provtagningsplan. I pro-
grammet ska också fastställas grunderna för 
riskanalys i fråga om olika typer av kontroll-
objekt samt metoderna för uppföljning av 
genomförandet av programmet. 

Närmare bestämmelser om det riksomfat-
tande övervakningsprogrammet och dess in-
nehåll kan utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

Det riksomfattande övervakningsprogram-
met enligt denna lag utgör en del av ett riks-
omfattande program för övervakning av mil-
jö- och hälsoskydd som omfattar också de 
riksomfattande övervakningsprogram om 
vilka det föreskrivs i andra lagar om miljö- 
och hälsoskydd. 
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20 § 

Länsstyrelsens tillsynsplan 

Länsstyrelsen ska uppgöra en tillsynsplan 
för den övervakning som den ansvarar för så 
att hänsyn tas till det riksomfattande över-
vakningsprogram som Konsumentverket ut-
arbetat och styra tillsynen till denna del. 

Tillsynsplanen ska uppdateras årligen. 

21 § 

Kommunens tillsynsplan 

För den regelbundna tillsynen över kon-
sumtionsvarornas och konsumenttjänsternas 
säkerhet ska kommunen uppgöra och god-
känna en tillsynsplan för kommunen (kom-
munal tillsynsplan) så att tillsynen uppfyller 
de allmänna kraven på tillsyn och förebygger 
de faror för hälsa och egendom som medförs 
av konsumtionsvaror och konsumenttjänster. 
Tillsynsplanen ska innehålla åtminstone de 
uppgifter som anges i statsrådets förordning 
om kommunala tillsynsplaner för miljö- och 
hälsoskyddet (665/2006). 

I den kommunala tillsynsplanen ska hänsyn 
tas till det riksomfattande övervakningspro-
gram som Konsumentverket utarbetat. Till-
synsplanen ska vid behov, dock minst en 
gång om året, ses över och behandlas i ett 
kommunalt kollegialt organ. 

Närmare bestämmelser om innehållet i den 
tillsynsplan som avses i 1 mom. utfärdas vid 
behov genom förordning av statsrådet. 

22 § 

Tullverkets tillsynsplan 

Tullverket ska uppgöra en tillsynsplan för 
den övervakning som den ansvarar för så att 
hänsyn tas till det riksomfattande övervak-
ningsprogram som Konsumentverket utarbe-
tat och styra tillsynen till denna del. 

Tillsynsplanen ska uppdateras årligen. 

23 § 

Beredskap för särskilda situationer 

Konsumentverket ska göra upp en plan för 
tryggande av konsumenters och personers 
som kan jämställas med konsumenter liv och 
hälsa vid allvarliga olyckor eller i motsva-
rande särskilda situationer. 

Den kommunala tillsynsmyndigheten ska 
planera och i samarbete med andra myndig-
heter och inrättningar vara beredd på att vidta 
de beredskaps- och försiktighetsåtgärder som 
behövs för att sådana hälsorisker som med-
förs av särskilda situationer ska kunna före-
byggas, utredas och elimineras. 

Närmare bestämmelser om innehållet i och 
uppgörandet av beredskapsplaner med tanke 
på särskilda situationer kan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

24 § 

Myndighetsinformation

Tillsynsmyndigheten kan vid behov infor-
mera om sådana frågor som är av betydelse 
för säkerheten för konsumenter och personer 
som kan jämställas med konsumenter. 

25 § 

Tillsynsmyndighetens anmälnings- och in-
formationsskyldighet

Den kommunala tillsynsmyndigheten ska 
underrätta Konsumentverket om sådana sär-
skilda situationer enligt 23 § som upptäckts 
samt vid behov om sådana omständigheter 
som uppdagats i samband med tillsynen vilka 
kan ha en betydande inverkan på konsumen-
ters säkerhet. 

Den kommunala tillsynsmyndigheten och 
länsstyrelsen ska på begäran och utan ersätt-
ning lämna Konsumentverket andra uppgifter 
om kontroller, tillsynsåtgärder, tillsynsperso-
nal och avgifter samt om övervakning för 
styrning och uppföljning av, rapportering om 
och statistikföring av tillsynsåtgärderna en-
ligt denna lag.

Tillsynsmyndigheten ska tillställa uppgif-
terna enligt 1 och 2 mom. på det sätt som 
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Konsumentverket bestämmer. 
Närmare bestämmelser om tillsynsmyndig-

hetens anmälnings- och informationsskyldig-
het kan utfärdas genom förordning av arbets- 
och näringsministeriet. 

26 §

Rätt att få uppgifter 

Tillsynsmyndigheten har rätt att av statliga 
och kommunala myndigheter samt av de 
verksamhetsutövare som berörs av produkt-
säkerhetslagstiftningen och av andra som 
skyldigheterna i denna lag gäller få de upp-
gifter som är nödvändiga för verkställande av 
tillsynen.

Rätten att få uppgifter gäller även sådana 
upplysningar som behövs för utförandet av i 
produktsäkerhetslagstiftningen angivna upp-
gifter och som annars skulle vara sekretess-
belagda på grund av att de gäller enskild af-
färsverksamhet eller yrkesutövning eller en 
enskild persons ekonomiska ställning. 

27 § 

Rätt att företa inspektion 

En tillsynsmyndighet har rätt att få tillträde 
till ett område eller till en lokal eller annat ut-
rymme, om detta behövs med tanke på den 
övervakning som avses i denna lag, samt att 
där utföra inspektioner och vidta andra åtgär-
der som övervakningen kräver. Tillsynsåt-
gärderna får dock utsträckas till sådana ut-
rymmen som är avsedda för boende endast 
om det finns skäl att misstänka att någon har 
begått ett hälsobrott som avses i 44 kap. 1 § 
strafflagen (39/1889). 

28 § 

Rätt att ta prover med tanke på tillsynen 

En tillsynsmyndighet har rätt att ta prov på 
konsumtionsvaror och konsumenttjänster, om 
detta behövs med tanke på tillsynen över ef-
terlevnaden av denna lag eller de bestämmel-
ser som har utfärdats med stöd av den. Till-
synsmyndigheten kan anlita en utomstående 
sakkunnig vid provtagningen och provanaly-

sen samt bedömningen av risker. 
Om en verksamhetsutövare kräver det, ska 

prov som avses i 1 mom. ersättas enligt 
gängse pris, om det inte framgår att konsum-
tionsvaran eller konsumenttjänsten inte upp-
fyller kraven i denna lag eller de bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den. Tas avgift 
ut för ett prov eller en undersökning av det i 
enlighet med vad som föreskrivs särskilt, be-
höver dock ingen ersättning betalas för pro-
vet.

Om en konsumtionsvara eller konsument-
tjänst inte uppfyller kraven i denna lag eller 
de bestämmelser som har utfärdats med stöd 
av den, får tillsynsmyndigheten ålägga en 
verksamhetsutövare att ersätta kostnaderna 
för anskaffning, provtagning och undersök-
ning av konsumtionsvaran eller konsument-
tjänsten.

I fråga om provtagning gäller vad som i 
27 § bestäms om utsträckande av tillsynsåt-
gärderna till utrymmen som är avsedda för 
boende.

29 § 

Utomstående sakkunniga 

En tillsynsmyndighet kan anlita utomstå-
ende sakkunniga som hjälp i tillsynen. De ut-
omstående sakkunniga kan på begäran av 
tillsynsmyndigheten göra sådana kontroller, 
undersökningar och utredningar som behövs 
för myndighetstillsynen. De administrativa 
beslut som eventuellt ska fattas utifrån dessa 
fattas av den tillsynsmyndighet som beställt 
tjänsterna. En utomstående sakkunnig ska ha 
den sakkunskap och kompetens som kontrol-
lerna, undersökningarna och utredningarna 
förutsätter. En utomstående sakkunnig ska 
inför den myndighet som beställt tjänsterna 
kunna visa sin kompetens och påvisa att de 
tillämpade kontroll- och undersökningsmeto-
derna är tillförlitliga. 

På utomstående sakkunniga tillämpas för-
valtningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003) och lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999). På per-
soner som är anställda av eller har lednings-
uppdrag hos en utomstående sakkunnig till-
lämpas bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar. 
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Ett laboratorium som för myndigheter utför 
undersökningar enligt denna lag och med 
stöd av den utfärdade bestämmelser ska ha 
den sakkunskap och övriga beredskap som 
behövs för undersökningarna. Laboratoriet 
ska ha ett lämpligt kvalitetssäkringssystem 
och det ska kunna påvisa tillförlitligheten hos 
de bestämningar det har gjort. 

Genom förordning av arbets- och närings-
ministeriet kan vid behov utfärdas närmare 
bestämmelser om de utomstående sakkunni-
gas kompetens som avses i 1 mom. samt om 
de laboratorier som utför produktsäkerhets-
undersökningar. 

30 § 

Kompetensen hos de tjänsteinnehavare som 
utövar produktsäkerhetstillsyn 

Tillsynsmyndigheterna ska i sin tjänst eller 
med stöd av avtal till sitt förfogande ha en 
tillräckligt stor och kvalificerad personal med 
tillräcklig erfarenhet för en framgångsrik 
skötsel av tillsynen. Den tjänsteinnehavare 
som sköter uppgifter i anslutning till pro-
duktsäkerhetstillsynen ska ha för uppgiften 
lämplig högskoleexamen. Kommunen och 
länsstyrelsen ska se till att de tjänsteinneha-
vare som sköter uppgifter i anslutning till 
produktsäkerhetstillsynen i tillräcklig ut-
sträckning deltar i fortbildningen. 

Närmare bestämmelser om behörighetsvill-
koren för och fortbildningen av tjänsteinne-
havare som sköter uppgifter i anslutning till 
produktsäkerhetstillsynen kan utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

31 § 

Avgifter för kommunala tillsynsmyndigheters 
prestationer

Kommunen tar hos verksamhetsutövaren ut 
en avgift enligt en av kommunen godkänd 
taxa för de inspektioner som utförs enligt den 
i 21 § avsedda tillsynsplanen samt för be-
handlingen av den anmälan som avses i 6 §. 
Kommunen ska bestämma avgifterna för sina 
prestationer så att avgifterna högst motsvarar 
kostnaderna för utförandet av prestationen. 

6 kap 

Administrativa tvångsmedel 

32 § 

Åläggande om korrigerings- eller rättelseåt-
gärd

Om den fara för hälsa eller egendom som 
är förenad med en konsumtionsvara eller 
konsumenttjänst på ett effektivt sätt kan av-
värjas eller förebyggas eller dess omfattning 
avsevärt minskas genom korrigerings- eller 
rättelseåtgärder, kan tillsynsmyndigheten be-
stämma att en verksamhetsutövare ska vidta 
dylika åtgärder inom en tid som tillsynsmyn-
digheten utsätter och på det sätt som till-
synsmyndigheten bestämmer. 

Har anmälningsskyldigheten enligt 6 § el-
ler skyldigheten att upprätta ett säkerhetsdo-
kument enligt 7 § försummats och försum-
melsen inte är obetydlig och skyldigheterna 
inte har fullgjorts trots uppmaning, får till-
synsmyndigheten ålägga tjänsteleverantören 
att fullgöra skyldigheterna i fråga inom en tid 
som tillsynsmyndigheten sätter ut. 

33 § 

Temporärt förbud 

Om det är uppenbart att en konsumtionsva-
ra eller konsumenttjänst kan orsaka fara för 
hälsan på det sätt som avses i 10 § 1 mom. 
och faran inte kan avvärjas på något annat 
sätt, kan tillsynsmyndigheten meddela ett 
förbud enligt 34 § temporärt under den tid 
ärendet utreds. Det temporära förbudet är i 
kraft till dess att slutgiltigt beslut i saken har 
fattats.

Ett beslut om temporärt förbud som fattats 
av länsstyrelsen eller den kommunala till-
synsmyndigheten ska utan dröjsmål, dock 
senast inom sju dagar från det att beslutet fat-
tats, föras till Konsumentverket för behand-
ling. Konsumentverket ska avgöra frågan om 
att meddela förbud enligt 34 § så snart som 
möjligt samt för sin egen del se till att behöv-
liga utredningar utförs utan dröjsmål. 

34 § 
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Förbud

Om en konsumtionsvara eller konsument-
tjänst kan orsaka fara för hälsa och egendom 
på det sätt som avses i 10 §, och om faran 
inte kan avvärjas på något annat sätt, kan till-
synsmyndigheten förbjuda verksamhetsut-
övaren att tillverka, utföra, eller tillhandahål-
la den, importera den, saluföra den eller 
överlåta den. 

När tillsynsmyndigheten meddelar ett för-
bud enligt 1 mom. kan den samtidigt be-
stämma att verksamhetsutövaren på ett effek-
tivt sätt omedelbart ska dra tillbaka de farliga 
konsumtionsvarorna från marknaden samt 
ålägga en verksamhetsutövare som tillhanda-
håller en tjänst att se till att farliga konsu-
menttjänster inte i fortsättningen tillhanda-
hålls konsumenter. 

En verksamhetsutövare är skyldig att för 
den tillsynsmyndighet som meddelat ett för-
bud inom den tid som myndigheten utsatt 
lägga fram en utredning om hur verksam-
hetsutövaren har verkställt det åläggande 
som ansluter sig till förbudet enligt denna pa-
ragraf.

35 § 

Avbrytande av verksamheten 

Om det är uppenbart att en konsumtionsva-
ra eller konsumenttjänst kan orsaka fara för 
hälsan på det sätt som avses i 10 § 1 mom. 
och om faran är omedelbar och den inte kan 
avvärjas på något annat sätt, har tillsynsmyn-
digheten rätt att vid behov omedelbart avbry-
ta verksamheten till den del det är nödvän-
digt för att faran kan avvärjas. 

Om ett beslut enligt 32–34 § inte har med-
delats, ska ärendet avgöras så snart som möj-
ligt efter det att verksamheten avbröts. 

Ett beslut om avbrytande av verksamheten 
som fattats av länsstyrelsen eller den kom-
munala tillsynsmyndigheten ska utan dröjs-
mål, dock senast inom sju dagar från det att 
beslutet fattats, föras till Konsumentverket 
för behandling. Konsumentverket ska avgöra 
ärendet så snart som möjligt samt för sin 
egen del se till att behövliga utredningar ut-
förs utan dröjsmål. 

36 §

Tvångsutförande

Om det är uppenbart att en konsumtionsva-
ra eller konsumenttjänst kan orsaka fara för 
hälsan på det sätt som avses i 10 § 1 mom. 
och om faran är omedelbar och den inte kan 
avvärjas på något annat sätt, har tillsynsmyn-
digheten rätt att vid behov bestämma att åt-
gärder som är nödvändiga för avvärjande av 
faran ska utföras på verksamhetsutövarens 
bekostnad.

Ett beslut om tvångsutförande som fattats 
av länsstyrelsen eller den kommunala till-
synsmyndigheten ska utan dröjsmål, dock 
senast inom sju dagar från det att beslutet fat-
tats, föras till Konsumentverket för behand-
ling. Konsumentverket ska avgöra ärendet så 
snart som möjligt samt för sin egen del se till 
att behövliga utredningar utförs utan dröjs-
mål.

37 § 

Exportförbud

Om en konsumtionsvara eller konsument-
tjänst kan orsaka fara för hälsan på det sätt 
som avses i 10 § 1 mom. och faran är allvar-
lig, kan Konsumentverket eller tullmyndig-
heten förbjuda export eller transport genom 
landet av konsumtionsvaran eller en vara 
som används i samband med konsument-
tjänsten.

Konsumentverket kan meddela ett förbud 
enligt 1 mom. även temporärt, om det är up-
penbart att konsumtionsvarorna eller de 
andra varor som avses i momentet kan med-
föra omedelbar fara för hälsan. 

38 § 

Åläggande om förstöring 

Om de förbud och ålägganden som nämns i 
32 37 § inte kan anses tillräckliga, kan 
Konsumentverket eller tullmyndigheten eller 
en i 17 § avsedd annan myndighet bestämma 
att en vara som en verksamhetsutövare har i 
sin besittning eller en vara som konsumenten 
har lämnat tillbaka till verksamhetsutövaren 



118

med stöd av 39 eller 40 § ska förstöras eller, 
om detta inte anses ändamålsenligt, besluta 
om andra åtgärder beträffande varan. 

39 § 

Åläggande om återkallelse i fråga om kon-
sumtionsvaror

Då Konsumentverket eller en i 17 § avsedd 
annan myndighet med stöd av 34 § har med-
delat ett förbud beträffande en konsumtions-
vara, kan dessa ålägga en verksamhetsidkare 
att i fråga om sådana konsumtionsvaror som 
konsumenten har i sin besittning vidta åtgär-
der genom vilka den fara som hänför sig till 
konsumtionsvaran kan avvärjas och konsu-
mentens rättsliga ställning tryggas. 

Genom ett åläggande enligt 1 mom. kan 
verksamhetsutövaren förpliktas att 

1) reparera varan så att den fara som föran-
leds av ett fel eller en brist i dess konstruk-
tion eller sammansättning eller av att osanna, 
vilseledande eller bristfälliga uppgifter läm-
nats om varan avvärjs (reparation),  

2) av konsumenten återta en vara som är 
farlig på det sätt som avses i 10 § 1 mom., 
samt i stället ge en likadan eller likartad ofar-
lig vara (byte), eller 

3) häva köpet (hävning av köp). 
Konsumentverket eller en i 17 § avsedd 

annan myndighet kan meddela ett åläggande 
enligt 1 mom. även om ett förbud som avses i 
34 § inte kan meddelas på grund av att de 
ifrågavarande konsumtionsvarorna inte läng-
re finns hos verksamhetsutövaren och om det 
finns vägande skäl att meddela åläggandet. 

40 § 

Åläggande om återkallelse i fråga om kon-
sumenttjänster

Då Konsumentverket eller en i 17 § avsedd 
annan myndighet med stöd av 34 § har med-
delat ett förbud beträffande en konsument-
tjänst, kan det ålägga en verksamhetsutövare 
att i fråga om sådana konsumenttjänster som 
konsumenten har i sin besittning vidta åtgär-
der genom vilka den fara som hänför sig till 
konsumenttjänsten kan avvärjas och konsu-
mentens rättsliga ställning tryggas. 

Genom ett åläggande enligt 1 mom. kan 
verksamhetsutövaren förpliktas att 

1) rätta till tjänsten i fråga så att den fara 
som föranleds av ett fel eller en brist i sättet 
att utföra tjänsten eller i konstruktionen eller 
sammansättningen hos en vara som används 
vid utförandet av tjänsten eller av att osanna, 
vilseledande eller bristfälliga uppgifter läm-
nats om tjänsten avvärjs (reparation), eller 

2) häva det avtal som ingåtts om konsu-
menttjänsten (hävning av avtal). 

Konsumentverket eller en i 17 § avsedd 
annan myndighet kan meddela ett åläggande 
enligt 1 mom. även om ett förbud som avses i 
34 § inte kan meddelas på grund av att kon-
sumenttjänsterna i fråga inte längre utförs av 
verksamhetsutövaren och om det finns 
vägande skäl att meddela åläggandet. 

41 § 

Konsumentens rättigheter i samband med 
återkallelseförfarandet 

Utöver vad som bestäms i 39 och 40 § 
gäller i fråga om rättigheter och skyldigheter 
för konsumenter samt för verksamhetsutöva-
re som sålt varor eller tjänster vad som be-
stäms i konsumentskyddslagen (38/1978) och 
köplagen (355/1987) eller med stöd av dem. 
En konsument är dock berättigad till rättelse-
åtgärder enligt ett åläggande som avses i 39 
och 40 § även om konsumenten inte har gjort 
någon felanmälan eller inte kan returnera va-
ran eller tjänsten i väsentligen oförändrat el-
ler oförminskat skick. 

42 § 

Föreläggande att lämna information 

Tillsynsmyndigheten kan förelägga en 
verksamhetsutövare att inom den tid och på 
det sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer 
informera om förbudet eller åläggandet och 
den i 10 § avsedda risk som är förenad med 
varan eller tjänsten eller användningen av va-
ran eller tjänsten samt om konsumentens rät-
tigheter.

Tillsynsmyndigheten kan på verksamhets-
utövarens bekostnad informera om de detal-
jer som avses i 1 mom., om verksamhetsut-
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övaren inte har fullgjort det föreläggande 
som tillsynsmyndigheten meddelat eller om 
det på grund av ärendets brådskande natur 
föreligger särskilda skäl till att information 
ges.

43 § 

Vite samt hot om tvångsutförande eller av-
brytande

Ett förbud eller åläggande som tillsyns-
myndigheten har meddelat med stöd av 32 § 
1 mom., 33–34 §, 37–40 § och 42 § kan för-
enas med vite eller hot om tvångsutförande 
eller avbrytande. I fråga om vite samt hot om 
tvångsutförande eller avbrytande iakttas i öv-
rigt vitelslagen (1113/1990). 

Tillsynsmyndigheten kan förena lämnandet 
av uppgifter enligt 9 §, den skyldighet att 
lämna uppgifter och visa upp handlingar som 
anges i 26 § samt fullgörandet av det åläg-
gande som avses i 32 § 2 mom. med vite. 

Vite som avses i 1 och 2 mom. döms ut av 
förvaltningsdomstolen.

7 kap 

Särskilda bestämmelser 

44 § 

Handräckning

Polisen ska lämna tillsynsmyndigheterna 
handräckning vid utförandet av uppgifter 
som föreskrivs i denna lag eller med stöd av 
den.

45 § 

Rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter 

Den som vid fullgörande av en uppgift som 
avses i denna lag har tagit del av uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikt får utan hinder 
av bestämmelserna om sekretess i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) lämna ut uppgifterna till en till-
synsmyndighet för fullgörande av en över-

vakningsuppgift samt till åklagar- och polis-
myndigheterna för utredning av brott. 

46 § 

Sökande av ändring 

Ett beslut som meddelats med stöd av 16 §, 
33 §, 35—36 § eller 43 § får inte överklagas 
särskilt genom besvär. 

I ett beslut som en kommunal tjänsteinne-
havare har fattat med stöd av denna lag får 
ändring inte sökas genom besvär. Den som är 
missnöjd med beslutet har rätt att få det prö-
vat av en nämnd eller något annat organ som 
avses i 15 §, utom när tjänsteinnehavaren 
med stöd av den behörighet som enligt 15 § 
överförts på honom eller henne meddelat ett 
beslut som avses i 33, 35 eller 36 §. Rättelse 
av beslutet ska yrkas skriftligen inom 14 da-
gar från det att den som saken gäller har fått 
del av beslutet. Till beslutet ska fogas anvis-
ningar om framställande av rättelseyrkande. 
Rättelseyrkandet ska behandlas utan dröjs-
mål.

Ändring i ett beslut som en kommunal 
nämnd eller något annat organ som avses i 
15 § har fattat med stöd av denna lag får sö-
kas i den ordning som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996) genom anfö-
rande av besvär hos förvaltningsdomstolen 
inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

I ett kommunalt beslut om en tillsynsplan 
som avses i 21 § kan ändring sökas med iakt-
tagande av vad som i kommunallagen 
(365/1995) föreskrivs om ändringssökande. 
Beslutet om tillsynsplan kan verkställas trots 
att det överklagats, om inte besvärsmyndig-
heten bestämmer något annat. 

I fråga om sökande av ändring gäller i öv-
rigt vad som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen. 

47 § 

Verkställighet

Ett beslut som en tillsynsmyndighet har fat-
tat med stöd av 32 42 § ska iakttas trots att 
det överklagats, om inte besvärsmyndigheten 
beslutar något annat. 
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48 § 

Straffbestämmelser

Bestämmelsen om straff för hälsobrott som 
har begåtts i strid med denna lag eller be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den finns i 44 kap. 1 § i straffla-
gen.

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bryter mot ett förbud eller ett åläg-
gande som avses i 32 42 § ska, om inte 
strängare straff för gärningen bestäms på nå-
got annat ställe i lag, för produktsäkerhets-
förseelse dömas till böter. 

Den som bryter mot ett förbud eller ett 
åläggande som har meddelats med stöd 
32 42 § och som har förenats med vite, kan 
lämnas obestraffad för samma gärning. 

49 § 

Bestämmelse om statsandel 

På verksamhet som kommunen ordnar med 
stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/1992), om inte något annat be-
stäms genom lag. 

50 § 

Produktsäkerhetsdelegation

I anslutning till arbets- och näringsministe-
riet finns en produktsäkerhetsdelegation. 

Delegationen ska följa tillämpningen av 
och tillsynen över produktsäkerhetslagstift-
ningen, avge utlåtanden, framlägga förslag 
och initiativ till utvecklande av lagstiftningen 
och tillsynen över den samt behandla andra 
frågor i anslutning till verkställigheten av 
denna lag samt förbättrandet av konsum-
tionsvarornas och konsumenttjänsternas sä-
kerhet.  Delegationen ska även planera åtgär-
der för upprättande av behövligt samarbete 
med dem som handlägger frågor som rör mil-
jö- och hälsoskydd, arbetarskydd, räddnings-
väsende, polisväsende, standardisering, 
forskning och testning samt andra frågor i 
anslutning till konsumtionsvarornas och kon-

sumenttjänsternas säkerhet. 

51 § 

Produktsäkerhetsdelegationens sammansätt-
ning

Produktsäkerhetsdelegationen består av en 
ordförande och en vice ordförande samt 
högst 18 andra medlemmar, vilka alla för-
ordnas av statsrådet för tre år i sänder. Stats-
rådet förordnar en personlig suppleant för 
vice ordföranden och de andra medlemmar-
na.

Ordföranden, vice ordföranden och sex 
medlemmar samt deras suppleanter ska vara 
personer som inte kan anses representera 
verksamhetsutövarnas eller konsumenternas 
intressen.

Avgår en medlem eller en suppleant under 
sin mandatperiod, förordnar arbets- och när-
ingsministeriet, med beaktande av vad som 
föreskrivs i 2 mom., en ny medlem eller sup-
pleant i dennas ställe för den återstående 
mandatperioden.

52 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas om de krav som ställs på konsum-
tionsvaror och konsumenttjänster till skydd 
för konsumenternas hälsa och egendom. 

53 § 

Ikraftträdelsebestämmelser

Denna lag träder i kraft den 2009. 
Bestämmelserna i 6 och 7 § om anmäl-

ningsskyldighet och skyldighet att upprätta 
ett säkerhetsdokument träder dock i kraft den              
20   . De tjänsteleverantörer som vid lagens 
ikraftträdande tillhandahåller konsument-
tjänster som avses i 6 § skall göra en anmä-
lan och upprätta ett säkerhetsdokument inom 
ett år från ikraftträdandet av denna lag. 

En tjänsteinnehavare som vid lagens ikraft-
trädande sköter uppgifter i anslutning till 
produktsäkerhetstillsynen är behörig att sköta 
uppgifter i anslutning till produktsäkerhets-
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tillsynen utan hinder av bestämmelserna i 
30 §. 

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 
januari 2004 om konsumtionsvarors och kon-
sumenttjänsters säkerhet (75/2004) jämte 
ändringar. När det i någon annan lag hänvi-
sas till lagen om konsumtionsvarors och kon-
sumenttjänsters säkerhet, ska i stället för 
nämnda lag denna lag tillämpas efter att la-

gen har trätt i kraft. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.

Författningar och bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den upphävda lagen om 
konsumtionsvarors och konsumenttjänsters 
säkerhet förblir i kraft till dess annat bestäms 
med stöd av denna lag. 
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